
 

                                                                                             
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Šoštanj, april 2018          
                             
 

 



2 

 

                                                                                                                          

KAZALO 
 

1 POSLOVNO POROČILO ..................................................................................... 4 

1.1 UVOD .............................................................................................................. 4 
1.2 PISMO DIREKTORJA ......................................................................................... 5 
1.3 POUDARKI POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2017 ................................................ 6 
1.4 KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2017 ..............................10 
1.5 POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA ....................................12 
1.6 PREDSTAVITEV DRUŽBE ..................................................................................13 

1.6.1 Osebna izkaznica družbe na dan 31. 12. 2017 ......................................... 13 
1.6.2 Dejavnosti poslovanja družbe .................................................................. 13 
1.6.3 Organi družbe in zastopanje .................................................................... 13 
1.6.4 Izjava o upravljanju družbe ...................................................................... 14 
1.6.5 Razmerja z obvladujočo družbo ............................................................... 18 
1.6.6 Kapitalske povezave z drugimi družbami ................................................. 18 

1.7 POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE .........................................................................18 
1.8 POLITIKA SISTEMA VODENJA ..........................................................................19 

1.8.1 Doseganje ciljev na področju kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja 
varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja varovanja informacij ......................... 19 
1.8.2 Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost ...................................... 20 

1.9 PROIZVODNJA ................................................................................................21 
1.10 VZDRŽEVANJE ................................................................................................23 
1.11 TRŽNI POLOŽAJ ..............................................................................................26 

1.11.1 Značilnosti gospodarskega okolja v letu 2017 ........................................ 26 
1.11.2 Prodaja in kupci ...................................................................................... 27 
1.11.3 Nabava in dobavitelji .............................................................................. 29 

1.12 INVESTICIJE ....................................................................................................31 
1.13 ANALIZA POSLOVANJA ...................................................................................34 

1.13.1 Poslovanje v letu 2017 ............................................................................ 34 
1.13.2 Glavne aktivnosti in realizirani cilji ......................................................... 38 
1.13.3 Zagotavljanje plačilne sposobnosti......................................................... 39 
1.13.4 Kapitalska ustreznost .............................................................................. 40 
1.13.5 Stanje zadolženosti ................................................................................. 40 

1.14 KAZALNIKI DRUŽBE .........................................................................................41 
1.15 UPRAVLJANJE S TVEGANJI ..............................................................................43 
1.16 TRAJNOSTNI RAZVOJ ......................................................................................46 

1.16.1 Odgovornost do zaposlenih .................................................................... 46 
1.16.2 Kadri ........................................................................................................ 46 
1.16.3 IZOBRAŽEVANJE ...................................................................................... 47 
1.16.4 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA ............................................ 47 
1.16.5 ODGOVORNOST DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI ................................ 51 
1.16.6 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI ............................................................. 51 

1.17 RAZISKAVE IN RAZVOJ ....................................................................................52 
1.18 NAČRTI ZA PRIHODNOST ................................................................................52 

2 RAČUNOVODSKO POROČILO ..........................................................................55 



3 

 

2.1 REVIZORJEVO POROČILO ................................................................................55 
2.2 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA ...................................................58 
2.3 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV .........................59 

2.3.1 Poročajoča družba .................................................................................... 59 
2.3.2 Podlaga za sestavo ................................................................................... 59 
2.3.3 Podlaga za merjenje ................................................................................. 67 
2.3.4 Valutna poročanja .................................................................................... 68 
2.3.5 Uporaba ocen in presoj ............................................................................ 69 
2.3.6 Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja ...................................... 69 
2.3.7 Pomembne računovodske usmeritve ...................................................... 69 
2.3.8 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa ................................................... 81 
2.3.9 Izkaz denarnega toka ................................................................................ 81 
2.3.10 Določanje poštene vrednosti .................................................................. 81 
2.3.11 Obvladovanje finančnih tveganj ............................................................. 81 

2.4 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA .......................................................................82 
2.5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ..............................................................................83 
2.6 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ...............................................83 
2.7 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA .....................................................84 
2.8 IZKAZ DENARNIH TOKOV ................................................................................85 
2.9 POJASNILA K RAČUNOVODSKIH IZKAZOM ......................................................86 

2.9.1 Pojasnila k izkazu finančnega položaja ..................................................... 86 
2.9.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida ........................................................ 106 
2.9.3 Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajočega donosa ............................ 112 
2.9.4 Pojasnila k izkazu denarnih tokov .......................................................... 112 
2.9.5 Izkaz sprememb lastniškega kapitala ..................................................... 113 
2.9.6 Povezane osebe ...................................................................................... 114 
2.9.7 Prejemki .................................................................................................. 114 
2.9.8 Poslovni najem ....................................................................................... 115 

2.10 FINANČNI INŠTRUMENTI IN TVEGANJA ......................................................... 115 
2.10.1 Zaupanjsko (kreditno) tveganje ............................................................ 115 
2.10.2 Likvidnostno tveganje ........................................................................... 117 
2.10.3 Obrestno tveganje ................................................................................ 118 
2.11.1 Dodatna razkritja na podlagi Energetskega zakona ............................. 121 
2.11.2 Izkaz finančnega položaja po dejavnostih ............................................ 125 
2.11.3 Izkaz poslovnega izida po dejavnostih .................................................. 126 
2.11.4 Izkaz denarnega toka po dejavnostih ................................................... 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1 POSLOVNO POROČILO 
 
1.1 UVOD 
 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je največji termo proizvodni objekt v skupini HSE. S 
proizvodnjo, ki se odraža v skoraj 30 % deležu proizvedene električne energije v Sloveniji, 
predstavlja TEŠ pomemben energetski steber za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno 
energijo. Poleg tega skrbi TEŠ tudi za prilagajanje proizvodnje električne energije trenutnim 
potrebam v državi in hkrati tudi za kakovost te energije, za frekvenčno in močnostno 
regulacijo. Prav tako pa TEŠ z daljinsko toploto ogreva več tisoč prebivalcev Šaleške doline. 
 
Termoelektrarna Šoštanj ne le da pokriva kar tretjino slovenskih potreb po električni energiji, 
ampak je z blokom 6 stopila korak naprej k doseganju mednarodnih okoljskih standardov. 
Količine praktično vseh izpustov so se od začetka delovanja bloka 6 v primerjavi s trenutno 
delujočim blokom 4 zmanjšale pri CO2 za približno 30 odstotkov, pri NOx, SOx in prašnih delcih 
pa za približno 65 odstotkov. 
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1.2 PISMO DIREKTORJA  
 
 

Spoštovani! 
 
Leto 2017 bomo pomnili po dobrem in stabilnem obratovanju, saj smo v družbi proizvedli 
3.968 GWh električne energije in 356 GWh toplotne energije.   
 
Ustvarili smo 207,4 mio EUR prihodkov, kar je za 2,9 % več kot pred letom, predvsem zaradi 
večje proizvodnje električne energije v začetnih mesecih leta 2017. Nadpovprečno smo 
obratovali tudi s plinskimi turbinami.  
  
V tem letu smo sprejeli pomembno odločitev in sicer o začetku revitalizacije bloka 5, kar za 
nas pomeni povečanje zmožnosti obratovanja za skoraj 1 TWh letno. Posodobljen blok 5 bo 
pričel obratovati konec leta 2018.  
 
Skrb za zaposlene ostaja še vedno naša prioriteta. Skupaj s socialnimi partnerji, pa še naprej 
gradimo dobre odnose. Verjamem, da smo na dobri poti, da bomo imeli še bolj zadovoljne in 
strokovno usposobljene  zaposlene.   
 
 
Šoštanj, 4. april 2018 
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1.3 POUDARKI POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2017 
 
Obratovanje in poslovanje Termoelektrarne Šoštanj, družbe skupine HSE, je v letu 2017 
zaznamovalo več dejavnikov in dogodkov. Med njimi velja izpostaviti predvsem slabe 
hidrološke razmere v Sloveniji in regiji nasploh, ki so predvsem v zimskih in poletnih mesecih 
terjale večjo razpoložljivost delujočih blokov na lokaciji TEŠ. V letu 2017 sta bloka 4 in 6 
obratovala približno 4.500 oz. 7.400 ur in  proizvedla 3.968 GWh električne energije, od tega 
večino, kar 3.132 GWh, blok 6. S tem je bil letni načrt proizvodnje električne energije iz šestega 
bloka dosežen skoraj 100-odstotno, proizvodnja toplotne energije pa je s 357 GWh letni načrt 
presegla za osem odstotkov. Delež TEŠ v celotni proizvodnji električne energije v Sloveniji je 
bil v letu 2017 kar 36-odstoten, v skupni proizvodnji skupine HSE 54-odstoten, njegova 
časovna razpoložljivost 84–odstotna, razpoložljivost obratovanja po planu pa kar 96-odstotna. 
S temi podatki se blok 6 postavlja ob bok primerljivim evropskim termoelektrarnam, določeni 
kazalci pa povprečja celo presegajo. 
 

 
*v okviru postavke investiciji so upoštevane tudi nabave rezervnih delov bloka 6, ki so izkazane med zalogami 

 
V letu 2017 smo v TEŠ-u ustvarili 204.951.675 EUR čistih prihodkov od prodaje, ali 3 odstotke 
več kot v letu 2016, predvsem zaradi višje prodajne cene električne energije. 
 
Čisti poslovni izid družbe je izguba v višini 32.594.162 EUR. Izguba je posledica še vedno nizkih 
prodajnih cen električne energije in nespremenjenih cen premoga, a je v primerjavi z letom 
2016 nižja za 14,6 mio EUR, zaradi višjih prihodkov od prodaje in nižjih stroškov dela ter 
finančnih odhodkov. 
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EBITDA je pozitiven in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 8,9 mio EUR saj je družba 
dosegla za 3 odstotke višje poslovne prihodke in poslovne odhodke znižala za 2 odstotka.   
 
Sredstva družbe so bila glede na leto 2016 nižja za 1 odstotek, zaradi amortiziranja sredstev, 
ki jih družba potrebuje pri izvajanju osnovne dejavnosti.  
 
Izgradnja nadomestnega bloka 6 je zaključena, potekajo pa še odprave napak v času 
garancijske dobe in nabava zadnjih sklopov rezervnih delov. 
   

 
 
Na področju ostalih investicij je pomemben pričetek revitalizacije bloka 5, v okviru katere bodo 
izvedeni primarni in sekundarni ukrepi za zmanjšanje dušikovih oksidov iz dimnih plinov, 
vgradnja novega blok transformatorja, priključitev na 220 kV omrežje in investicijsko 
vzdrževanje. S tem bo omogočeno delovanje bloka 5 do leta 2030, v skladu z okoljevarstveno 
zakonodajo. 
 
Zadolženost do bank znaša 565.249.170 EUR in je za 5 odstotkov nižja kot konec leta 2016. V 
letu 2017 so bile odplačane redne glavnice dolgoročnih posojil pri EIB in EBRD in vrnjena vsa 
kratkoročna posojila najeta pri poslovnih bankah. 
 
V TEŠ-u je bilo 31. decembra 2017 zaposlenih 311 delavcev, kar je 12 delavcev manj, kot konec 
leta 2016.  
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V letu 2017 je TEŠ proizvedel in prodal 3.968 GWh električne energije. Letna proizvodnja je za 
4 % nižja od dosežene v letu 2016 in malo nižja od načrtovane. 
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Prikaz poslovanja: 
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1.4 KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2017 
 
 
Dne 26. januarja 2017 je bil med HSE, TEŠ, SDE, SDE TEŠ in SD TEŠ sklenjen Dogovor o 
prekinitvi/zamrznitvi ter mirni razrešitvi vseh dosedanjih sporov. 
 
Dne 27. januarja 2017 je bil med TEŠ in SDE TEŠ sklenjen Sporazum o izpolnitvi obveznosti iz 
naslova regresa, božičnice in ur, izhajajoč iz prerazporeditve delovnega časa, do 31.12.2016. 
Za izvedbo poplačila so se delodajalec in delavci zavezali skleniti poseben dogovor. Predmetne 
dogovore so vsi delavci podpisali do 10. februarja 2017. 
 
Dne 27. februarja 2017 je HSE sprejel Poslovni načrt družbe TEŠ za leto 2017 z dodatnim 
planom za leti 2018 in 2019 in Projekcije poslovanja družbe TEŠ v obdobju 2017 - 2030. V 
mesecu marcu 2017 je bila sprejeta odločitev, da se predlog ukrepa prednostnega dispečiranja 
umakne iz predloga spremembe EZ-1, zato je družba pristopila k pripravi rebalansa plana.  
 
Dne 8. marca 2017 je TEŠ od Agencije za energijo prejel soglasje k izhodiščni ceni toplotne 
energije za daljinsko ogrevanje. 
 
V aprilu je bila sklenjena sodna poravnava v mediacijskem postopku s Komunalnim podjetjem 
Velenje in zaključen pravdni postopek glede odpovedi pogodbe o dobavi toplotne energije 
Komunalnemu podjetju Velenje ter sklenjena dolgoročna Pogodba o dobavi toplotne energije 
in sistemske vode. 
 
V aprilu je TEŠ izplačal prvi obrok obveznosti iz Sporazuma o izpolnitvi obveznosti iz naslova 
regresa, božičnice in ur, izhajajoč iz prerazporeditve delovnega časa, za obdobje do 31. 
decembra 2016. 
 
Dne 1.aprila 2017 je TEŠ pričel uporabljati nov informacijski sistem za spremljanje poslovanja 
SAP in nov dokumentni sistem BC. 
 
Dne 1. aprila 2017 se je pričela uporabljati spremenjena Podjetniška kolektivna pogodba, ki je 
bila med delodajalcem in sindikatom usklajena in dogovorjena v okviru dela Komisije za 
pomirjanje. 
 
S 1. majem 2017 je bil izveden prehod poslovnega procesa informatike iz TEŠ na HSE. 
 
Dne 1. junija 2017 je pričel veljati Pravilnik o plačah v družbi TEŠ d.o.o. in Pravilnik o 
napredovanju zaposlenih v plačne razrede v družbi TEŠ d.o.o. 
 
Dne 22. junija 2017 so bili podpisani vsi potrebni dokumenti za prodajo poslovnega deleža TEŠ-
a v družbi ERICO d.o.o. 
 
V mesecu juniju je bil s strani TEŠ izdelan Investicijski program – Investicijsko vlaganje na Bloku 
5 v TEŠ, revizija 2. 
V mesecu juliju je bil s strani TEŠ izdelan Rebalans Poslovnega načrta družbe TEŠ za leto 2017 
z dodatnim planom za leti 2018 in 2019, ki ga je družbenik sprejel dne 21. julija 2017.  
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Dne 3. julija 2017 je bil s strani edinega družbenika sprejet nov Akt o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo TEŠ. 
 
V juliju je TEŠ izplačal drugi obrok obveznosti iz Sporazuma o izpolnitvi obveznosti iz naslova 
regresa, božičnice in ur, izhajajoč iz prerazporeditve delovnega časa, za obdobje do 31. 
decembra 2016. 
 
V septembru 2017 je bila v teku izdelava sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest. V zvezi s tem je bilo skupno posvetovanje s Svetom delavcev 
TEŠ izvedeno dne 2. oktobra 2017. 
 
Konec meseca septembra so bile na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja sklenjene 
štiri večje pogodbe za revitalizacijo bloka 5. 
 
V oktobru je TEŠ izplačal tretji obrok obveznosti iz Sporazuma o izpolnitvi obveznosti iz naslova 
regresa, božičnice in ur, izhajajoč iz prerazporeditve delovnega časa, za obdobje do 31. 
decembra 2016. 
 
Dne 26. oktobra 2017 je bila podpisana Pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu 
električne energije za leto 2017. Predmet te pogodbe je bil tudi nakup 1.722 TJ premoga, kot 
varnostne zaloge. 
 
Dne 27. oktobra 2017 je bil zaustavljen blok 6. Izvedla se je kontrola garancijskih popravil, ki 

so bila opravljena v juniju. Obenem so bili s strani dobavitelja odpravljeni manjši garancijski 

zahtevki in izvedena nujna vzdrževalna dela. Blok 6 je bil dne 8. novembra ponovno 

sinhroniziran z omrežjem. 

 
Dne 31. oktobra 2017 je bil podpisan Aneks številka 4 k pogodbi z EBRD, s katerim se je 
spremenil izračun kazalnika pokritja dolga. 
 
Dne 15. decembra je družba pridobila waiver (EIB) za obratovanje bloka 4 do 30. junija 2018. 
 
Dne 19. decembra je bil načrtno ustavljen blok 6. Izvedeni so bili pregledi opreme in 
garancijska popravila kolektorja pare. Blok 6 je bil 8. januarja 2018 ponovno vključen v 
omrežje.   
 
Dne 22.12.2017 je edini družbenik TEŠ sprejel Poslovni načrt družbe za leto 2018 z dodatnim 
planom za leti 2019 in 2020. 
 
Dne 29.12.2017 je edini družbenik TEŠ sprejel sklep o izvedbi naknadnega vplačila v kapital 
družbe v višini 47,3 mio EUR (dokapitalizacija – konverzija finančnih obveznosti TEŠ do HSE v 
kapitalske rezerve). 
 
V decembru je TEŠ izplačal četrti in peti obrok obveznosti iz Sporazuma o izpolnitvi obveznosti 
iz naslova regresa, božičnice in ur, izhajajoč iz prerazporeditve delovnega časa, za obdobje do 
31. decembra 2016. 
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1.5 POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA  
 
 
Dne 11. januarja 2018 je bila za uravnavanje tekoče likvidnosti sklenjena pogodba o 
kratkoročnem posojilu z banko UniCredit, v višini 7,5 mio EUR in rokom vračila do 31.12.2018. 
  
Na osnovi podpisane Dolgoročne pogodbe o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu 
električne energije, z dne 12. marca 2015 ter na podlagi Pogodbe o ureditvi medsebojnih 
odnosov na področju nastopanja na trgu z električno energijo je bila dne 26. februarja 2018 
sklenjena Pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije za leto 
2018, v kateri so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice posameznih strank pri nakupu 
premoga, zakupu moči, sistemskih storitev ter pri nakupu električne energije proizvedene iz 
premoga v letu 2018. 
 
Dne 2. marca 2018 je bila podpisana Kupoprodajna pogodba o prodaji, nakupu, prenosu in 
prevzemu emisijskih  kuponov, ki veljajo v tretjem obdobju evropske trgovalne sheme (2013-
2020) ter plačilo pogodbeno dogovorjene cene. Predmet pogodbe je nakup 3.924.163 
emisijskih kuponov, ki jih TEŠ potrebuje za izpolnitev obveznosti iz proizvedenih emisij TGP v 
letu 2017. 
 
Dne 9. marca 2018 je bila med HSE in TEŠ sklenjena Posojilna pogodba o okvirnem posojilu št. 
1/HSE/TEŠ/18, v višini 57,5 mio EUR, s skrajnim rokom vračila posojila do 31. 1. 2029 v 
enkratnem znesku in obrestni meri 4,2 % p.a. fiksno. 
 
Med HSE, TEŠ in PV je bil dne 14. marca 2018 sklenjen Aneks št. 1 k pogodbi o nakupu 
premoga, zakupu moči in nakupu električne energije za leto 2017, v katerem so pogodbene 
stranke dogovorile spremembo zneska za zakupljeno moč v letu 2017 zaradi poravnave 
stroškov nakupa emisijskih kuponov za potrebe proizvodnje električne energije v letu 2017.  
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1.6 PREDSTAVITEV DRUŽBE 
 
 
Termoelektrarna Šoštanj je družba z omejeno odgovornostjo, v kateri je edini družbenik 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 
 
 
1.6.1 Osebna izkaznica družbe na dan 31. 12. 2017 
 

 
 
1.6.2 Dejavnosti poslovanja družbe 
 
Družba ima registriranih več dejavnosti. Glavno predstavlja proizvodnja električne energije v 
termoelektrarnah. 
 
1.6.3 Organi družbe in zastopanje 
 
Organ vodenja je: 

• direktor. 
Direktor na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. 
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Družbenik ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z Aktom o ustanovitvi družbe in 
veljavno zakonodajo, kot velja za družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. 
 
 
1.6.4 Izjava o upravljanju družbe 
 
Družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, v skladu s 
5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja Izjavo o upravljanju 
družbe. Izjava se nanaša na obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
Direktor družbe TEŠ izjavljam, da upravljanje družbe poteka v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ, internimi akti 
družbe ter v skladu z dobro poslovno prakso.  
 
Direktor družbe TEŠ v skladu s 60. a členom ZGD-1 izjavljam, da je letno poročilo z vsemi 
sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu ZGD-
1 in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
 
Izjava o skladnosti s kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo 
države 
 
Direktor družbe TEŠ izjavljam, da je bilo upravljanje družbe TEŠ v letu 2017 skladno s 
Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (maj 2017) in v skladu 
s Priporočili in pričakovanji, ki jih je sprejel Slovenski državni holding, d.d. (maj 2017). Kodeks  
ter Priporočila in pričakovanja SDH (maj 2017) so javno dostopna na spletni strani SDH. 
 
Direktor družbe TEŠ skladno z določili Kodeksa izjavljam, da je družba TEŠ Kodeks sklenila 
prostovoljno uporabljati. Kodeks je družba pri poslovanju upoštevajoč dejavnost družbe in 
druge posebnosti družbe, smiselno upoštevala. 
V letu 2017 družba ni ali je delno realizirala naslednja priporočila: 

• Priporočilo št. 3.2: Družba nima sprejete politike upravljanja družbe - upravljanje družbe 
poteka v skladu z Aktom o ustanovitvi, poslovnim načrtom in veljavnim normativnim 
okvirjem. 

• Priporočilo št. 3.6: Družba nima sprejete politike raznolikosti – v Aktu o ustanovitvi je 
predvideno enočlansko poslovodstvo, družba nima nadzornega sveta. 

• Priporočilo št. 8.1.1: Priporočilo se uporablja delno – aktivnosti na področju razvoja in 
raziskav v družbi ne izvajamo. 

• Priporočilo št. 8.5: Priporočilo se ne uporablja – družba je d.o.o. z enim družbenikom. 
 
V letu 2017 družba ni ali je delno realizirala naslednja Priporočila in pričakovanja Slovenskega 
državnega holdinga: 

• Priporočilo št. 3.8 in št. 3.9: Javne objave na portalu javnih naročil in ne na spletni strani 
družbe. 

• Priporočilo št. 4.3.2: Priporočilo se delno uporablja. 

• Priporočilo št. 4.4: Priporočilo se ne uporablja. 

• Priporočilo št. 4.5: Priporočilo se delno uporablja – Podjetniška kolektivna pogodba, 
Pravilnik o plačah in Pravilnik o napredovanju so objavljeni na intranetni strani družbe. 
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• Priporočilo št. 5: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb, vezano na 
samoocenitev po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM ni bilo realizirano. 
Izvedbo bomo v prihodnje proučili in uskladili v okviru skupine HSE. 

• Priporočilo št. 6.8: Priporočilo se delno uporablja. 
 
Organi upravljanja družbe 
 
V skladu z Aktom o ustanovitvi TEŠ z družbo upravlja družbenik neposredno in preko organov 
družbe.  
 
Družbenik 
Družbenik samostojno odloča o naslednjih vprašanjih: 
 

• spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi družbe; 

• spremembi sedeža na predlog poslovodstva; 

• sprejemu strategije razvoja družbe na predlog poslovodstva; 

• sprejemu temeljne poslovne politike in programu razvoja družbe na predlog 
poslovodstva; 

• o investicijskih programih na predlog poslovodstva; 

• o sprejemu pravilnikov, politik in drugih splošnih aktov, ki praviloma veljajo v vseh 
družbah skupine HSE; 

• poslovnem načrtu družbe; 

• sprejemu letnega poročila; 

• uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube; 

• podelitvi razrešnice poslovodstvu; 

• nakupu, delitvi in prenehanju poslovnih deležev; 

• ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala; 

• spremembah osnovnega kapitala družbe; 

• statusnem preoblikovanju in prenehanju družbe; 

• imenovanju revizorja družbe; 

• postavitvi prokurista in poslovnih pooblaščencev družbe; 

• sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe ter odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti in nepravilnosti;  

• daje soglasje na posle poslovodstva družbe v skladu z aktom o ustanovitvi; 

• imenuje in odpokliče člane poslovodstva (direktorje) družbe; 

• sklene pogodbo o zaposlitvi s člani poslovodstva (direktorji družbe); 

• o zahtevah glede poročil poslovodstva o poslovanju družbe in drugih vprašanjih v zvezi 
s poslovanjem družbe in ostalih odvisnih družb; 

• o drugih zadevah za katere tako določajo predpisi in v skladu s tem aktom. 
V skladu s 526. členom ZGD - 1 družbenik svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov. 
Direktor 
Organ vodenja družbe je direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo 
zastopa. Direktorja imenuje in odpokliče družbenik. Mandat direktorja traja 4 leta, z 
možnostjo ponovnega imenovanja.  
 



16 

 

V skladu z določilom Akta o ustanovitvi direktor ne sme brez soglasja družbenika družbe 
sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: 

• sklepanje pravnih poslov in najemanje posojil, ki presegajo 333.834,08 EUR za isti 
predmet poslovanja v tekočem poslovnem letu; 

• odsvajanje in zastavljanje nepremičnin; 

• kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah; 

• pričetek posamezne investicije, kjer predvidena vrednost presega 100.000,00 EUR 
(zaradi potreb po usklajenem strateškem razvoju skupine HSE); 

• pričetek posamezne investicije iz področja informatike, kjer predvidena vrednost 
presega 50.000,00 EUR (zaradi potreb po usklajenem razvoju informatike v skupini 
HSE), po pridobljenem mnenju vodje službe informatike pri družbeniku; 

• dajanje poroštva, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb in 

• poslovni ali finančni najem. 
 
Notranja revizija je organizirana v matični družbi. 
 
Notranje kontrole in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega 
poročanja 
 
Z vidika zagotavljanja računovodskih informacij, ki ustrezajo kriterijem Mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja, imamo vzpostavljene notranje kontrole, ki 
zmanjšujejo tveganja, povezana z računovodskim poročanjem. 
Z računovodskimi kontrolami zagotavljamo verodostojnost, pravilnost in popolnost 
računovodskih podatkov. 
Skrbimo za redno strokovno usposabljanje zaposlenih, kar omogoča, da s svojim delom 
prispevajo kakovostne, pravilne in pravočasne računovodske informacije. Pomembno vlogo 
pri zagotavljanju kakovostnih računovodskih informacij ima osrednji informacijski sistem SAP. 
 
S sistemom notranjih kontrol v družbi razumemo načrtno in sistematično vzpostavitev 
postopkov in metod, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost 
podatkov in informacij, pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in 
odkrivajo napake v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje zakonov in drugih predpisov ter 
internih aktov družbe. 
 
Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti ter odgovornega poslovanja 
ima družba vzpostavljen delujoč sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji preko 
organizacijske strukture družbe, standarda vodenja kakovosti ISO 9001, standarda vodenja 
varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, standarda varovanja informacij ISO/ICE 27001 in 
internih aktov družbe z izdelanim sistemom poročanja po posameznih organizacijskih enotah. 
Sistem notranjih kontrol je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s katerim se 
med drugim zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor nad omrežjem ter natančno, ažurno in 
popolno obvladovanje podatkov.  
Za vzpostavitev celovitega sistema za obvladovanje tveganj v družbi, da se vodstvu družbe in 
ustanovitelju zagotovijo kakovostne podlage za upravljanje in vodenje družbe ter z namenom 
doseganja načrtovanih ciljev je direktor družbe ustanovil (po)svetovalni organ Odbor za 
upravljanje s tveganji. Organizacija, sestava, način dela in njegove naloge so opredeljene s 
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Poslovnikom o delu odbora za upravljanje s tveganji. Družba ima sprejet etični kodeks, ki je 
objavljen na intranetni strani družbe. 
 
Za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema notranjih kontrol ter za 
pravilnost in popolnost podatkov je odgovoren direktor. 
 
Družba nima sprejete politike raznolikosti, saj je v Aktu o ustanovitvi predvideno enočlansko 
poslovodstvo (direktor), družba tudi nima nadzornega sveta. 
 
Spodaj podpisani sem seznanjen z vsebino sestavnih delov Letnega poročila družbe TEŠ d.o.o. 
za leto 2017 in s tem tudi s celotnim Letnim poročilom družbe TEŠ d.o.o. za leto 2017. Z njim 
se strinjam in to potrjujem s svojim podpisom.  
 
 
Šoštanj, 4. aprila 2018 
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1.6.5 Razmerja z obvladujočo družbo 
 
 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., je povezana v skupino Holding Slovenske elektrarne. Družba 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Koprska 92, je na dan 
31. decembra 2017 njen edini družbenik oziroma obvladujoča družba, ki je sestavila skupinsko 
letno poročilo za leto 2017 za skupino družb, za katere je obvladujoča družba. 
 
Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo družbe podalo 
poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v skupini, v katerem 
je ugotovilo, da TEŠ d.o.o. na osnovi okoliščin, ki so mu bile znane v trenutku, ko je bil opravljen 
pravni posel, ocenjuje, da v navedenih poslih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi 
družbami ni bil prikrajšan oziroma v letu 2017 ni bil opravljen noben pravni posel ter storjeno 
ali opuščeno dejanje, ki bi družbi povzročilo škodo in bi bila to posledica vplivanja Holdinga 
Slovenske elektrarne d.o.o. 
 
 
1.6.6 Kapitalske povezave z drugimi družbami 
  
Erico d.o.o. je bil ustanovljen leta 1992 kot zavod, ki opravlja znanstveno-raziskovalno 
dejavnost za izvajanje ekoloških raziskav, katerih cilj je usmerjen v varstvo okolja. Ustanovili 
so ga RLV Velenje, TEŠ in ESO Velenje, z namenom, da se v Šaleški dolini formira institucija, ki 
bo s svojimi strokovnjaki z različnih področij okoljskih strok pripravljala, vodila, usmerjala in 
verificirala sanacijske ukrepe v Šaleški dolini. 
 
V letu 2007 se je Erico iz zavoda preoblikoval v d.o.o., katerega družbeniki so Ekoinvest (51 %), 
Premogovnik Velenje (23 %) in TEŠ (26 %). S skupnim pristopom odprodaje poslovnih deležev 
v družbi ERICO d.o.o., ki se je izvajal pod pogoji in na način, ki ga določajo pravila prodaje 
državnega premoženja v posredni in/ali neposredni državni lasti je bilo sporazumno 
dogovorjeno, da je vlogo koordinatorja aktivnosti odprodaje poslovnih deležev prevzela 
družba Gorenje EKOINVEST ekološke naložbe d.o.o. V juniju 2017 je bila podpisana pogodba 
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom in v juliju nakazana še kupnina.  
 
TEŠ nima drugih odvisnih in pridruženih družb. 
 
 
1.7 POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE 
 
POSLANSTVO 
 
Poslanstvo Termoelektrarne Šoštanj je, da z dejavnostjo proizvodnje električne in toplotne 
energije zagotavlja kupcem zadostne količine energije in tako prispeva k razvoju kakovosti dela 
in življenja porabnikov potrebne energije.  
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VIZIJA 
 
Termoelektrarna Šoštanj je in želi ostati največji termoenergetski sistem v Sloveniji, ki bo 
kupcem zagotavljal zanesljivo, varno, konkurenčno in okolju čim bolj prijazno proizvodnjo 
električne in toplotne energije. Želimo biti najbolj fleksibilno podjetje na vseh področjih 
svojega delovanja. 
 
GLAVNI DOLGOROČNI CILJ 
 
Ohraniti proizvodne zmogljivosti in zagotoviti dolgoročno zanesljivo, varno, konkurenčno in 
okolju prijazno proizvodnjo električne in toplotne energije z uporabo različnih primarnih virov.  
 
Za realizacijo glavnega cilja so postavljeni dolgoročni področni cilji, v okviru teh pa so 
postavljeni letni cilji. 
 

 
 
 
1.8 POLITIKA SISTEMA VODENJA 
 

 
1.8.1 Doseganje ciljev na področju kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in 
zdravja pri delu ter upravljanja varovanja informacij 

 
V TEŠ imamo vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen iz:  

- sistema vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001:2008, od 5. 4. 2000;  

- sistema ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2004, od 25. 2. 2003;  
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- sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001:2007, od 
6. 7. 2005 in  

- sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah ISO/IEC 27001:2005, od 
1. 9. 2009. 

Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti vzpostavljenega sistema vodenja poteka z 
integriranimi notranjimi presojami, zunanjimi presojami certifikacijskega organa, neodvisnih 
pregledov pooblaščenih inštitucij in preko doseganja planiranih ciljev. Tako kot vsako leto 
doslej, smo tudi v letu 2017 uspešno prestali zunanjo ponovitveno presojo integriranega 
sistema vodenja. Na osnovi uspešno izvedene ponovitvene zunanje presoje, nam je 
certifikacijski organ izdal nove certifikate za obdobje treh let in sicer od 2015-ega do 2018-ega 
leta.  
 
Zunanji presojevalci so ocenili, da je presojani sistem vodenja, zlasti z ozirom na: 

• obseg in politiko; 

• definiranje procesnih ciljev in njihovo spremljanje; 

• prepoznavanje in redno spremljanje/vrednotenje tveganj (ki ogrožajo kupce, varnost 
informacij, varnost okolja, varnost in zdravje zaposlenih), varnostnih vidikov 
organizacije ter pravnih ali zakonskih zahtev; 

• kvalifikacije, izkušnje in kompetence zaposlenih, ki so vezane na sistem vodenja; 

• aktivnosti za seznanjanje zaposlenih o sistemu vodenja; 

• izvajanje notranjih presoj in vodstvenih pregledov; 

• zagotavljanje procesa nenehnih izboljšav; 

• skladnost z zakonskimi zahtevami in zahtevami kupcev; 
učinkovit in da so podane osnove, ki omogočajo vzdrževanje ter izboljševanje sistema vodenja. 
 
 
1.8.2 Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost 
 
Varno in zdravo delovno okolje je eno temeljnih načel poslovanja elektrarne. Sistem vodenja 
varnosti in zdravja pri delu urejamo sistematično s pomočjo standarda OHSAS 18001, ki ga že 
nekaj let uspešno certificiramo. 
 
V letu 2017 je oddelek za varstvo pri delu izvajal redne preventivne ukrepe, ki so zagotavljali 
visoko stopnjo varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na vseh organizacijskih ravneh. 
 
Poleg delovanja, skladnega z zakonodajo, imamo vzpostavljene učinkovite mehanizme za 
prepoznavanje negativnih vidikov in tveganj, v okviru katerih pripravimo ukrepe, cilje in 
izboljšave. 
 
Tudi v letu 2018 bo velika pozornost namenjena usposabljanju delavcev za varno delo, ureditvi 
požarne varnosti v podjetju, pregledom delovne opreme in nakupu kakovostne varovalne in 
delovne opreme, ki jo bodo delavci radi uporabljali in nosili. 
 
V danih gospodarskih razmerah se bomo trudili, da varnost in zdravje pri delu v podjetju še 
izboljšamo, zaposlenim pa polagamo na srce, da je zdravje naše največje bogastvo. 
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1.9 PROIZVODNJA 
 
 
Proizvodnja električne energije (na pragu) 
 
V TEŠ-u smo v letu 2017 proizvedli in v omrežje oddali 3.968 GWh električne energije, kar je 
153 GWh ali 4 % manj kot v letu 2016. Proizvodnja električne energije je nižja predvsem zaradi 
težav pri obratovanju bloka 6 (razpoke na vstopnem kolektorju PP 2, ter daljšega obratovanja 
brez VT proge).  
 
Iz premoga je bilo proizvedenih 3.934 GWh, iz plina pa 34 GWh električne energije. 
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Proizvodnja toplotne energije 
 
V letu 2017 smo proizvedli 356 GWh toplotne energije za ogrevanje, kar je 3 GWh ali 1 % več 
kot v letu 2016, zaradi malo višjih potreb po odjemu toplotne energije. 
 

 
 

 
 

 
Poraba energentov 
 
V letu 2017 smo porabili 3.339 tisoč ton premoga. Poraba za proizvodnjo električne energije 
je znašala 3.253 tisoč ton, za proizvodnjo toplotne energije pa 86 tisoč ton. Povprečna kurilna 
vrednost prevzetega premoga (rovni premog in premog iz zaloge deponije) je bila 
11.640 kJ/kg, kar je slabše kot v letu 2016, ko je znašala 11.733 kJ/kg. 
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Emisijski kuponi 
 
V prvem odstavku 130. člena Zakona o varovanju okolja (ZVO-1) je določeno, da Ministrstvo 
za okolje in prostor na podlagi državnega načrta ter na zahtevo upravljavca naprave odloči o 
celotni količini emisijskih kuponov, ki pripadajo upravljavcu naprave za določeno obdobje. TEŠ 
je kot upravljavec naprave z oznako SI-4 z Odločbo RS Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejel 
celotno količino emisijskih kuponov, ki mu pripadajo brez obveznosti za plačilo v višini 579.013 
za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2020.  
 
TEŠ je s proizvodnjo električne energije v letu 2017 emitiral v okolje 4.073.443 ton CO2. V 
skladu z določili Zakona o varstvu okolja je posledično dolžan poravnati dajatev za onesnaženje 
okolja (1kupon/1tona CO2) do 30. aprila 2018. Za poravnavo dajatve ima družba na razpolago 
58.102 brezplačnih kuponov. Razliko v višini 4.015.341 emisijskih kuponov bo TEŠ zagotovil z 
nakupom le teh pri HSE (v marcu 2018 že sklenjena KPP za nakup 3.924.163 emisijskih 
kuponov), oziroma koristil zalogo. 
 
 
1.10 VZDRŽEVANJE 
 
Za nemoteno proizvodnjo električne energije je bilo potrebno v elektrarni vzdrževati dve parni 
proizvodni enoti in sicer bloka 4 in 6. Na bloku 5 so se izvajala samo dela, ki zagotavljajo varnost 
ter dela ki so potrebna za zagotavljanje ustrezne konzervacije bloka in sicer na način, da je ob 
kasnejši odločitvi za nadaljnje obratovanje to tudi možno. Vzdrževani sta bili še dve plinski 
proizvodni enoti (namenjeni terciarni rezervi), dve toplotni postaji, sistem transporta 
premoga, priprava vode z vodikarno ter skupni objekti. Vse te objekte, naprave in napeljave 
je potrebno sistematično vzdrževati, če želimo obratovati varno in zanesljivo, ekološko 
neoporečno, z visoko razpoložljivostjo, z visoko fleksibilnostjo proizvodnih enot, z optimalnim 
izkoristkom in do konca predvidene dobe trajanja blokov. 
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Naprave TEŠ so glede na starost in obratovalne ure že krepko v področju, kjer je potrebno 
sorazmerno zelo intenzivno vzdrževanje (razen blok 6). Vzdrževalni posegi se izvajajo na 
podlagi spremljanja delovanja naprav, obratovalnih dogodkov, ocene preostale dobe trajanja, 
s pomočjo porušnih in neporušnih metod kontrole materialov, zahtev po varnem in 
zanesljivem obratovanju in sprejetih smernic oziroma strategije obratovanja in vzdrževanja 
naprav. 
 

 
 
Redno preventivno vzdrževanje zajema preglede, kontrole, analize ter izvedbe posegov, ki 
omogočajo zanesljivo obratovanje vseh naprav. V ta sklop sodijo tako popravila kot tudi 
zamenjave posameznih sklopov naprav. Posegi na napravah, ki jih ni mogoče izločiti se izvajajo 
v času zaustavitev blokov, to je predvsem v času vikendov. 
 
V ta sklop spadajo tudi vzdrževalne aktivnosti, kot so pregledi in meritve, montaže in 
demontaže, popravila ter zamenjave rezervnih delov strojev in naprav, ki terjajo izločitev 
strojev in naprav ali celotne proizvodne enote iz obratovanja. Namenjena so obnavljanju ali 
ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene 
stopnje učinkovitosti sredstev. 
 
Za vzdrževanje vseh pogonskih enot, ostalih objektov in naprav smo porabili 4.736.452 EUR, 
kar ja 38 % več kot v letu 2016. Stroški vzdrževanja so se povečali predvsem zaradi višje 
angažiranosti bloka 4 in bloka 6 ter s tem povezanih višjih stroškov vzdrževanja kurilnih in 
dogorevalnih sistemov. Na bloku 4 je bilo potrebno izvesti še sanacije na kotlovskem ocevju, 
revizijo ventilatorja vleka na RDP 4 in zagotoviti zanesljivo obratovanje sistemov za mešanje 
in transport produkta. Na bloku 6 pa nujne posege za zagotavljanje razpoložljivosti in varnega 
obratovanja bloka. 
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Kljub višjim stroškom vzdrževanja naprav ocenjujemo, da smo vse posege na napravah izvajali 
gospodarno. Redno vzdrževanje naprav je izredno pomembno predvsem zaradi ohranjanja 
vrednosti naprav in delovne opreme, zagotavljanja predvidene življenjske dobe naprav in 
preprečevanja morebitnih zastojev zaradi izpada naprav iz procesa. Tudi v prihodnje bomo 
pozornost usmerjali v iskanje možnosti optimiranja stroškov vzdrževanja, ob hkratnem 
upoštevanju predpisanih vzdrževalnih posegov s strani proizvajalcev. 
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1.11 TRŽNI POLOŽAJ 
 
1.11.1 Značilnosti gospodarskega okolja v letu 20171 
 
Solidno gospodarsko rast beležimo že od konca leta 2013, v letu 2017 pa je rast še dodatno 
pospešila, tako da se je približala ravni okoli 4,4 %. V korak s hitro rastjo gospodarstva gre tudi 
rast enotnih stroškov dela. Glavni komponenti, ki sta pozitivno prispevali k rasti BDP v letu 
2017 sta visoka rast izvoza in vpliv dinamike državnih investicij. V prihodnjih letih se bo široko 
osnovana gospodarska rast nadaljevala in se gibala med 3 in 4 %. Na gospodarsko rast bodo 
vedno bolj vplivali demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti 
ter posledično razpoložljivega dohodka in zasebne potrošnje. 
 
Investicijska aktivnost se je v letu 2017 precej okrepila, rast je napovedana tudi za prihodnja 
leta. Državne investicije so se po znatnem padcu v letu 2016, v letu 2017 povečale, kar je ob 
okrepljeni rasti zasebnih investicij tudi ključni dejavnik znatno višjih investicij. Ob izboljšanju 
gospodarskih razmer in zmanjšanju negotovosti rast zasebnih investicij podpirajo dobički 
podjetij, nizke obrestne mere, precej nižja kot pred leti je zadolženost podjetij. Visoka 
izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti deluje spodbujevalno na investicije, zaenkrat predvsem 
v menjalnem sektorju. Pričakuje se tudi zagon investicij v nemenjalnem sektorju, ki najbolj 
zaostaja za ravnjo iz let pred krizo. Ob povečanem povpraševanju po nepremičninah, rasti 
razpoložljivega dohodka gospodinjstev in ugodnih pogojih financiranja so v letu 2017 oživele 
stanovanjske investicije, njihovo nadaljnjo rast pa je pričakovati tudi v prihodnjih letih. 
 
Ob ugodnih gospodarskih razmerah in visokem povpraševanju po delu so se razmere na trgu 
dela konec lanskega leta nadalje izboljšale. Rast plač se je nadaljevala in bila v zasebnem in 
javnem sektorju višja kot leto prej. Pod vplivom višjih cen surovin se je lani okrepila tudi rast 
cen proizvodov slovenskih proizvajalcev. Aktivnost v gradbeništvu se je proti koncu leta 2017 
povišala.  
 
V drugi polovici leta 2017 se je po šestih letih začel povečevati obseg posojil podjetjem. 
Podjetja so se začela v večji meri zadolževati za investiranje in financiranje tekočega 
poslovanja, refinanciranja obstoječih obveznosti je manj kot v preteklih letih. Pričakuje se 
nadaljevanje rasti bančnih kreditov. Kratkoročne in dolgoročne obrestne mere naj bi začele 
postopno rasti. Dvig obrestnih mer bo dvignil ceno tujih finančnih virov, po katerih pa Slovenija 
trenutno ne povprašuje. 
 
Kazalnik gospodarske klime kaže ugodne trende, oktobra 2017 je bil za 8,6 % višji kot oktobra 
2016 in tako dosegel raven iz obdobja pred gospodarsko krizo. Na izboljšanje tega kazalnika je 
pozitivno vplivalo vseh pet njegovih komponent. 
 
Po obdobju nizke rasti cen oz. deflacije bo rast domačega in tujega povpraševanja okrepila 
predvsem rast cen storitev. Rast cen energentov in ne energetskega blaga pa bo, ob odsotnosti 
surovinskih šokov iz tujine, ostala zmerna. Inflacija v letu 2017 je znašala 1,7 %, v naslednjih 
letih pa se bo gibala okoli 2 %. Inflacijskih pritiskov ni pričakovati v razvitih državah, prav tako 
ne deflacije, kar je dobro za Slovenijo.   
 

                                           
1 Vir: SURS, UMAR; ELES 
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Proizvodnja električne energije  vseh elektrarn na območju Republike Slovenije v letu 2017 je 
znašala (oddaja električne energije v prenosno omrežje) 13.953 GWh in je za 1 % nižja v 
primerjavi z letom 2016. Termoelektrarne in toplarne so prispevale 4.262 GWh (-3 % v 
primerjavi z letom 2016), hidroelektrarne 3.725 GWh (-13 %), jedrska elektrarna 5.966 GWh 
(+10 %). Uporabniki prenosnega omrežja so lani uvozili 9.133 GWh električne energije in 
izvozili 9.558 GWh.  
 
 
1.11.2 Prodaja in kupci 
 
 
Termoelektrarna Šoštanj je v letu 2017 dosegla 204.951.675 EUR prihodkov od prodaje, kar je 
6.154.904 EUR ali 3 % več glede na leto 2016, predvsem zaradi nekoliko višje prodajne cene 
električne energije. V maju 2017 se je povišala še prodajna cena toplotne energije, kar je 
skladno z izdanim soglasjem k izhodiščni ceni toplotne s strani Agencije za energijo. 
 
Prodaja električne energije 
S prodajo električne energije smo v letu 2017 ustvarili 199.053.765 EUR prihodkov, kar je 3 % 
ali 5.347.945 EUR več od doseženih v letu 2016. Na višje prihodke od prodaje je v letu 2017 
vplivala predvsem višja prodajna cena električne energije. 
S prodajo električne energije nastopamo na trgu v okviru lastnika, družbe Holding Slovenske 
elektrarne d.o.o. 
 
Struktura prihodkov od prodaje v letu 2017: 

 
 
V strukturi prihodkov od prodaje je največji kupec Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki kupi 
vso proizvedeno električno energijo, kar predstavlja 97 % celotne prodaje.  
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Prihodki od prodaje električne energije po letih: 
 

 
Prodaja toplotne energije 
S prodajo toplotne energije smo v letu 2017 ustvarili 5.066.830 EUR prihodkov, kar je 30 % več 
od doseženih v letu 2016. Prihodki od prodaje te energije so se povečali zaradi povišanje 
prodajne cene (maj 2017), ki je bila na enakem nivoju že vse od leta 2008. 
 
Prihodki od prodaje toplotne energije: 

 
 
Ostala prodaja 
Med ostalimi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so zajeti prihodki od prodaje 
elektrofiltrskega pepela in sadre, prodaje sistemske vode, najemnin (varna celica, poslovni 
prostori, stanovanja), prodaje odpadnega materiala in ostalega.  
 



29 

 

1.11.3 Nabava in dobavitelji 
 
Glavni cilj nabave je zagotavljanje surovin, materialov, rezervnih delov, opreme in storitev za 
redno poslovanje ter nabavo investicijske opreme po najugodnejših cenah, najugodnejših 
plačilnih in dobavnih pogojih, najzanesljivejših virih in optimalnih nabavnih poteh. Le s takšnim 
pristopom lahko družba uresničuje svoje razvojne ter strateške cilje. 
 
Družba je zavezanec za izvajanje javnih naročil po Zakonu ZJN – 3, veljavnim od 1. aprila 2016, 
ki je zamenjal predhodno veljavni Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev. 
 
Najpomembnejši strateški dobavitelj družbe je Premogovnik Velenje d.d. Nabava premoga za 
proizvodnjo električne in toplotne energije predstavlja 77 % celotne nabave. Za potrebe 
proizvodnje električne energije je bilo porabljeno 37.864 TJ premoga, za proizvodnjo toplotne 
energije pa 1.000 TJ premoga. 
 
Delež nabave materiala predstavlja 87 % celotne nabave. 
 
Struktura nabave materiala je naslednja: 
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Delež nabave storitev predstavlja 7 % celotne nabave. Struktura nabave storitev je naslednja: 

 
 

Delež nabave investicij predstavlja 6 % celotne nabave in se nanaša pretežno na nabavo 
rezervnih delov bloka 6 in ostala vlaganja v zanesljivost proizvodnje (pričetek revitalizacije 
bloka 5, ekološko tehnološka sanacija odlagališča produktov…). 
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1.12 INVESTICIJE 
 
Uporabniki električne energije pričakujejo, da je električna energija na voljo takrat, ko jo 
potrebujejo, zato je osnovna naloga elektroenergetike pravočasna, zadostna in zanesljiva 
oskrba s kvalitetno električno energijo. Za učinkovito izvajanje aktivnosti proizvodnje je zato 
potrebno pravočasno razvojno načrtovanje ter izvajanje vlaganj v zanesljivost proizvodnje s 
katerimi se eliminirajo tehnološka in tehnična tveganja pri zagotavljanju proizvodnje. 
 

 
Opomba: vrednost investicijskih vlaganj je v primerjavi s podatki v preglednici o gibanju dolgoročnih sredstev 
višja za dobavljene rezervne dele bloka 6, ki so bili preneseni v zaloge materiala, pri vrednosti remonta bloka 6 
pa je že upoštevan prefakturirani del DeNOx-a. 
 

V letu 2017 smo skladno s poslovnim načrtom največ investicijskih sredstev namenili za 
nabavo rezervnih delov bloka 6. V okviru vlaganja v zanesljivost proizvodnje so se pričela dela 
povezana z revitalizacijo bloka 5 in remont le tega. Cilj te investicije je pripraviti blok 5 za 
delovanje do leta 2030. V letu 2018 je načrtovan prvi večji remont bloka 6 in v letu 2017 je že 
bil dobavljen del sistema DeNOx. Ostala investicijska vlaganja so zmanjšana na minimum. 
 
Investicijska vlaganja v letu 2017 so bila financirana s posojili najetimi pri matični družbi.  
 
 
Blok 6 
 
Poglavitni razlog za novo nadomestno enoto blok 6 je bil v dotrajanosti večine obstoječih 
proizvodnih enot (blokov) v Termoelektrarni Šoštanj, saj te obratujejo z zastarelo tehnologijo, 
ki v nekaj letih ne bo več izpolnjevala zahtev za tovrstne enote. Za presojo o smiselnosti 
investicije sta bila ključnega pomena tudi energetska lokacija z razpoložljivim premogom in 
vso potrebno infrastrukturo za odvod električne energije. 
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Z izgradnjo bloka 6, ki se je konec septembra 2015, po izvedenih zagonskih preizkusih, uspešno 
vključil v slovensko elektro-energetsko omrežje, se zmanjšuje stopnja onesnaženosti okolja, 
izboljšuje kakovost in energetska učinkovitost, elektrarna pa dosega  skladnost z 
mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij BAT (Best Available Technology). 
Dne 9. junija 2016 je bilo izdano Uporabno dovoljenje za blok 6 s pripadajočimi objekti. V letu 
2017 se je nadaljevala odprava napak v garancijski dobi in dobava nujno potrebnih rezervnih 
delov.  
 
Pregled vlaganj v izgradnjo nadomestnega bloka 6 
 

 
Opomba: V fakturirani vrednosti na dan 31.12.2017 je skladno z MSRP 16.17 upoštevana 
vrednost prihodkov in stroškov v času preizkušanja delovanja B 6 in sicer kot razlika med 
direktnimi stroški in prihodki za vroče zagonske preizkuse. Izračunani učinek do PAC je vrednost 
v višini 4,9 mio EUR, ki je odšteta pri realizaciji investicije. Vključeni so tudi stroški razgradnje 
v višini 11,3 mio EUR, ki naj bi se ob izteku življenjske dobe bloka 6 pokrili s predvidenimi 
prihodki od prodaje odpadnega materiala (15,5 mio EUR). 
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Vlaganje v zanesljivost proizvodnje 
 
Za vlaganje v zanesljivost proizvodnje smo v letu 2017 porabili 3.328.859 EUR sredstev, 
pretežno za pričetek del revitalizacije bloka 5. Družba je skladno s PN pristopila k izvedbi 
projekta ekološke sanacije bloka 5, ki je potrebna za nadaljnje obratovanje bloka, zaradi nižje 
zahtevanih mejnih vrednosti (MEV). V ta namen smo v letu 2017 pričeli z izvedbo primarnih in 
sekundarnih ukrepov za zmanjšanje dušikovih oksidov iz dimnih plinov bloka 5, da bomo s tem 
znižali izpuste dušikovih oksidov pod 200 mg/Nm3, izvršena bo vgradnja novega blok 
transformatorja 228 kV/21kV z 220kV opremo ter opremo vodenja in zaščite za priključitev 
bloka 5 na 220 kV omrežje. Pričela so se tudi dela investicijskega vzdrževanja bloka z 
zamenjavo kritičnih komponent bloka.  
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V okviru vlaganj v zanesljivost proizvodnje je bila v letu 2017 izvedena investicija v sanacijo 
obstoječega zaprtega krogotoka voda, zaradi zagotovitve nepropustnosti objektov na 
področju PSU in nadaljnjega zanesljivega in varnega delovanja zaprtega krogotoka voda. 
Zagotovljeno bo tudi nadaljnje zajemanje onesnaženih vod in s tem preprečeno 
onesnaževanje jezer in rek. 
 

 

1.13 ANALIZA POSLOVANJA 
 

 
1.13.1  Poslovanje v letu 2017 
 
Poslovanje TEŠ je v letu 2017 temeljilo na Dolgoročni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči 
in nakupu električne energije, sklenjeni med TEŠ d.o.o., HSE d.o.o. in Premogovnikom Velenje 
d.d., z dne 12. marca 2015, Pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne 
energije med TEŠ, HSE in Premogovnikom Velenje za leto 2017, ki je bila podpisana oktobra 
2017, s pripadajočimi aneksi k tej pogodbi in na Rebalansu poslovnega načrta družbe TEŠ za 
leto 2017. Skladno z določili Akta o ustanovitvi je edini družbenik Rebalans poslovnega načrt 
za leto 2017 z dodatnim planom za leti 2018 in 2019 sprejel 21. julija 2017. 
 
Družba je v letu 2017 dosegla čisti poslovni izid – izgubo v višini 32.594.162 EUR. Na slab 
poslovni izid je vplivala predvsem nizka prodajna cena električne energije in nespremenjena 
cena premoga.  
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REZULTATI POSLOVANJA (v EUR) 2017 2016 

Poslovni izid iz poslovanja (5.834.254) (14.652.816) 

Finančni izid (26.759.908) (32.574.003) 

POSLOVNI IZID PRED DAVKI (32.594.162) (47.226.819) 

Odmerjeni davek 0 0 

Odloženi davek 0 0 

ČISTI POSLOVNI IZID (32.594.162) (47.226.819) 

 
Izid iz poslovanja v letu 2017 je izguba v višini -5.834.254 EUR. Glede na leto 2016 je bila nižja 
za 8,8 mio EUR in sicer tako zaradi višjih poslovnih prihodkov kot nižjih poslovnih odhodkov. K 
boljšemu poslovnemu izidu je prispevala nekoliko višja prodajna cena električne energije, višja 
prodajna cena toplotne energije in stroškovna učinkovitost. 
 
Finančni izid je bil v letu 2017 negativen in je znašal -26.759.908 EUR. Na negativen izid vplivajo 
obresti in stroški poroštev za posojila, prejeta od bank in HSE za financiranje investicij in 
vzdržnega poslovanja. 
 
Prihodki 
 

  2017 % 2016 % 

POSLOVNI PRIHODKI 207.082.560 99,83 201.659.264 100,00 

FINANČNI PRIHODKI 362.178 0,17 1.573 0,00 

PRIHODKI 207.444.738 100,00 201.660.837 100,00 

 
Družba je v letu 2017 dosegla 207.444.738 EUR prihodkov. Prihodki so v letu 2017 v primerjavi 
s predhodnim letom višji za 3 %, zaradi nekoliko višje prodajne cene električne energije, v 
mesecu maju pa se je povečala še prodajna cena toplotne energije. 
 
Odhodki  
 

  2017 % 2016 % 

POSLOVNI ODHODKI 212.916.814 88,70 216.312.080 86,91 

FINANČNI ODHODKI 27.122.086 11,30 32.575.576 13,09 

ODHODKI 240.038.900 100,00 248.887.656 100,00 

 
V letu 2017 so znašali odhodki 240.038.900 EUR, kar je 4 % manj kot v letu 2016.  
V letu 2017 so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali poslovni odhodki za 2 %, predvsem 
zaradi optimizacije stroškov dela. Za 17 % so se znižali tudi finančni odhodki, kar je odraz 
zmanjšanja zadolženosti. 
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Struktura odhodkov za leto 2017:  

 

 
 
 
 
Sredstva, kapital in obveznosti 
 
Bilančna vsota v višini 1.076.292.041 EUR družbe je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2016 
nižja za 1 % oziroma 13.415.621 EUR. 
Merjeno s stopnjo inflacije (december 2017/december 2016), ki je znašala 1,7 %, je realno 
nižja za 2,9 %. 
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Sredstva 
Sredstva družbe so na dan 31. 12. 2017 znašala 1.076.292.041 EUR (31. 12. 2016: 
1.089.707.662 EUR) in so se od začetka leta znižala za 1 %. Od tega so se dolgoročna sredstva 
znižala za 3 %, kratkoročna sredstva pa so se povečala za 28 %.  
 
Dolgoročna sredstva predstavljajo 92 % vseh sredstev družbe. V okviru slednjih so 
najpomembnejše nepremičnine, naprave in oprema. Vrednost teh sredstev se je v letu 2017 
znižala za 31.820.999 EUR, predvsem zaradi obračunane letne amortizacije. 
 
Kratkoročna sredstva predstavljajo 8 % vseh sredstev družbe in so se v primerjavi s preteklim 
letom povečala za 18.781.673 EUR. Povečale so se kratkoročne finančne naložbe za vezavo 
sredstev na DSRA računu za redno odplačilo glavnic in obresti posojila pri EBRD, v naslednjih 
šestih mesecih. Povečale so se še zaloge, zaradi nakupa varnostne zaloge premoga (1.722 GJ) 
in rezervnih delov bloka 6. 
 
Struktura sredstev na dan 31. 12. 2017: 

 
 
Kapital in obveznosti 
Na dan 31. 12. 2017 je družba dosegla razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom v višini 
1:1,6, kar pomeni, da se je delež kapitala glede na leto prej malo povečal.  
 
V okviru obveznosti do virov sredstev kapital predstavlja 38 % celotne vsote, kar je več kot 
konec leta 2016 (36 %). V letu 2017 se je kapital povečal za 4 % oz. 14.561.280 EUR. Na višjo 
vrednost kapitala je vplival prenos finančnih obveznosti do HSE v kapital družbe v višini 
47.259.354, kapital pa se je tudi zmanjšal in sicer za tekočo izgubo v višini 32.594.162 EUR. 
 
Dolgoročne obveznosti, v veliki večini gre za dolgoročna finančna posojila, predstavljajo 52 % 
vseh virov sredstev. V letu 2017 so se dolgoročne finančne obveznosti do HSE povečale za 
koriščenje finančnih posojil pri HSE za financiranje investicij in vzdržnega poslovanja 
(+47,3 mio EUR). V nadaljevanju so se finančne obveznosti do HSE znižale zaradi prenosa le 
teh v kapital družbe (-47,3 mio EUR). Glavnice dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 
2018, so bile prenesene na kratkoročne finančne obveznosti. 
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Kratkoročne obveznosti predstavljajo 10 % vseh virov sredstev in so se v letu 2017 povečale 
za 14.041.879 EUR. Te obveznosti so se povečale zaradi višjih rednih odplačil finančnega 
posojila pri EBRD. Stanje kratkoročnih finančnih obveznosti konec leta 2017 so glavnice 
dolgoročnih finančnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 (42,2 mio EUR), in finančne 
obveznosti do HSE za dana poroštva (1,0 mio EUR). 
 
Struktura obveznosti na dan 31. 12. 2017: 

 
 
Dejavnosti družbe  
Dejavnosti proizvodnje elektrike in oskrbe s paro in toplo vodo sta v letu 2017 poslovali z 
negativnim čistim poslovnim izidom, predvsem zaradi nizkih prodajnih cen tako električne, kot 
toplotne energije. Ostale dejavnosti so poslovanje zaključile s pozitivnim čistim poslovnim 
izidom. 
 
 
1.13.2  Glavne aktivnosti in realizirani cilji 
 
Družba si je v poslovnem načrtu za leto 2017 in rebalansu zastavila letne cilje, ki jih je v pretežni 
meri uresničila. 
 
Prodaja električne in toplotne energije 
 
Merljivi cilj prodaje električne energije je bil višji od načrtovanega. Količine prodane električne 
energije so bile za 2 % nižje, prihodek od prodaje električne energije pa višji za 2,0 mio EUR ali 
1 %. Prihodki so višji zaradi višjega dela prihodka za zakupljeno moč, zaradi poravnave stroškov 
nakupa emisijskih kuponov za potrebe proizvodnje električne energije, kar je odraz višje cene 
kuponov (+1,2 mio EUR) v primerjavi z načrtovano. Za 0,9 mio EUR so višji še prihodki od 
prodaje električne energije iz plina, ki ni bila načrtovana. 
 
Merljivi cilj prodaje toplotne energije je bil zaradi višjih potreb po tovrstni energiji presežen. 
Količine prodane toplotne energije so bile za 8 % višje od načrtovanih, prihodek od prodaje te 
energije pa nižji za 1 %, ker je bila načrtovana višja prodajna cena toplotne energije realizirana 
šele od maja 2017 dalje. 
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Proizvodnja električne in toplotne energije (na pragu) 
 
V letu 2017 je bilo na pragu proizvedenih 3.968 GWh električne energije, kar je 2 % oz. 74 GWh 
manj kot načrtovano. Proizvodnja električne energije je nižja predvsem zaradi težav pri 
obratovanju bloka 6 (razpoke na vstopnem kolektorju PP 2, ter daljšega obratovanja brez VT 
proge).  
 
Količina proizvedene in prodane električne energije v letu 2017 pomeni 49 % delež oddane 
električne energije (v PO) v skupini HSE in 26 % delež oddane električne energije v Sloveniji 
(oddana električna energija v prenosno omrežje). V primerjavi s preteklim letom je delež TEŠ 
v letu 2017 malo nižji. Produktivnost  je na enakem nivoju kot v preteklem letu in znaša 
13 GWh na zaposlenega. 
V letu 2017 je bila proizvodnja toplotne energije višja in je bila odraz potreb po tovrstni 
energiji. Proizvedli smo 356 GWh toplotne energije, kar je 26 GWh več, kot je bilo načrtovano 
za leto 2017. 
 
Zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost in razpoložljivost kadrov 
 
Cilj zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost in razpoložljivost kadrov je bil 
po merljivih karakteristikah dosežen. Trend zmanjševanja zaposlenih se je v letu 2017 
nadaljeval; število se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 12 delavcev. Na dan 
31. 12. 2017 je bilo zaposlenih 311 delavcev, prav tako so bile dosežene skoraj vse ostale 
merljive karakteristike v okviru tega cilja.  
 
Nabava primarnih virov, rezervnih delov, materiala in storitev 
 
Poslovni cilj je bil uresničen z doseganjem najugodnejših nabavnih pogojev pri dobaviteljih. 
Merila so postavljena z metodo preverjanja konkurenčnosti dobavitelja, kakovostjo 
asortimana pri različnih ponudnikih, s poslovno analizo izbranih in potencialnih dobaviteljev 
ter z doseganjem čim boljših pogojev nabave. 
 
 
1.13.3  Zagotavljanje plačilne sposobnosti 
 
TEŠ posluje v skladu s poslovno finančnimi standardi in v skladu s pravili Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter Zakonom o 
preprečevanju zamud pri plačilih. 
Temeljna naloga finančnega upravljanja je zagotavljanje dolgoročne in kratkoročne plačilne 
sposobnosti, ki posledično omogoča nemoteno poslovanje ostalih poslovnih funkcij. 
 
Za zagotavljanje kratkoročne plačilne sposobnosti je bilo potrebno izvajati niz ukrepov s 
pomočjo katerih smo reševali težave z zagotavljanjem plačilne sposobnosti: 

- racionalizacija rednega poslovanja, 

- črpanje dolgoročnih in kratkoročnih posojil pri HSE, 

- dnevno načrtovanje prilivov in odlivov. 
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Za obvladovanje dnevne likvidnosti smo v letu 2017 koristili še kratkoročna kredita najeta pri 
poslovni banki, ki sta bila do konca leta vrnjena. 
 
 
1.13.4 Kapitalska ustreznost 
 
Zagotavljanje kapitalske ustreznosti spada med najpomembnejše zadolžitve odgovornih v 
družbi TEŠ. Cilj družbe je, da za svoje poslovanje zagotovi ustrezen kapital glede na obseg in 
vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena. Kapitalska ustreznost je pogoj 
za posojilno in naložbeno sposobnost, hkrati pa tudi posledica preteklih poslovnih odločitev. 
 
Iz vodoravne analize strukture sredstev in virov sredstev po stanju 31. 12. 2017 je razvidno, da 
so sredstva družbe financirana: 

- z dolgoročnimi viri – 90 % (38 % kapitala, 52 % dolgoročnih obveznosti) in 

- s kratkoročnimi viri – 10 %. 
Obratni kapital družbe je negativen in se je v primerjavi s preteklim letom povečal, predvsem 
zaradi povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti za redna odplačila glavnic dolgoročnih 
posojil pri  EBRD, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 (21,7 mio EUR, v letu 2017 je v plačilo zapadlo 
5,6 mio EUR glavnic). 

 
Struktura izkaza finančnega položaja na dan 31. 12. 2017: 

 
 
 
1.13.5 Stanje zadolženosti 
 

Po stanju 31. 12. 2017 znašajo finančne obveznosti (kratkoročni in dolgoročni del) 
586.302.244 EUR in pomenijo 54 % vseh obveznosti do virov sredstev. Pretežno se nanašajo 
na dolgoročno posojila najeta za izgradnjo nadomestnega bloka 6. 
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1.14 KAZALNIKI DRUŽBE 
 
Poslovne dosežke z vidika finančnega ovrednotenja je družba spremljala z naslednjimi 
kazalniki: 
 

- Kazalniki stanja financiranja (v EUR) 
 

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA RE 2016 RE 31.12.2017 

1. Kapital in obveznosti 1.089.707.662 1.076.292.041 

2. Kapital 396.560.385 411.121.665 

Stopnja lastniškosti financiranja (v %) = 2 / 1 36,39 38,20 

 
Konec leta predstavlja kapital družbe 38 % vseh obveznosti do virov sredstev. Glede na leto 
2016 se je stopnja lastniškosti financiranja povečala za 2 odstotni točki, zaradi izvedenega 
prenosa finančnih obveznosti do HSE v kapitalske rezerve TEŠ, v višini 47,3 mio EUR.  
 

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA RE 2016 RE 31.12.2017 

1. Kapital 396.560.385 411.121.665 

2. Dolgoročne obveznosti 603.559.334 561.540.551 

3. Skupaj ( 1 + 2 ) 1.000.119.719 972.662.216 

4. Kapital in obveznosti 1.089.707.662 1.076.292.041 

Stopnja dolgoročnosti financiranja (v %) = 3 / 4 91,78 90,37 

 
TEŠ je 90 % svojih sredstev financiral z dolgoročnimi in 10 % s kratkoročnimi viri. Stopnja 
dolgoročnosti financiranja je glede na konec leta 2016 nižja za 2 odstotni točki. Razlog je 
predvsem v prenosu dela dolgoročnih bančnih posojil na kratkoročne finančne obveznosti, za 
glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. 
 

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA RE 2016 RE 31.12.2017 

1. Nepremičnine, naprave in oprema 1.022.783.745 990.962.746 

2. Neopredmetena sredstva 336.160 357.848 

3. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 ) 1.023.119.905 991.320.594 

4. Sredstva 1.089.707.662 1.076.292.041 

Stopnja osnovnosti investiranja (v %) = 3 / 4 93,89 92,11 

 
Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih družbe. Delež nepremičnin, 
naprav, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev med sredstvi družbe znaša 92 %. 
Visoka stopnja osnovnosti investiranja je za družbo pričakovana, saj je panoga, v kateri deluje, 
tehnološko zelo intenzivna.  
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- Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja (v EUR) 
 

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH 
SREDSTEV 

RE 2016 RE 31.12.2017 

1. Kapital 396.560.385 411.121.665 

2. Nepremičnine, naprave in oprema 1.022.783.745 990.962.746 

3. Neopredmetena sredstva 336.160 357.848 

4. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 ) 1.023.119.905 991.320.594 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4 0,39 0,41 

  
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev konec leta 2017 znaša 0,41, kar pomeni, da 
je s kapitalom financirana manj kot polovica najbolj nelikvidnih sredstev. V primerjavi s 
stanjem konec leta 2016 se je vrednost koeficienta malo izboljšala , ker se je vrednost 
nepremičnin, naprav in opreme zaradi amortizacije znižala bolj kot se je povečal kapital. 
 

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV.  
(POSPEŠENI KOEFICIENT) 

RE 2016 RE 31.12.2017 

1. Denar in denarni ustrezniki 45.367 198.082 

2. Kratkoročne finančne naložbe 2.512.514 13.227.905 

3. Kratkoročne poslovne terjatve 27.450.370 28.230.672 

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 ) 30.008.251 41.656.659 

5. Kratkoročne obveznosti 89.587.943 103.629.825 

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5 0,33 0,40 

 
Vrednost pospešenega koeficienta je konec leta 2017 znašala 0,40, kar pomeni, da TEŠ s 
kratkoročnimi terjatvami pokrije 40 % vseh kratkoročnih obveznosti.  
 

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATK. OBV. 
(KRATKOROČNI KOEF.) 

RE 2016 RE 31.12.2017 

1. Kratkoročna sredstva  65.973.847 84.755.520 

2. Kratkoročne obveznosti 89.587.943 103.629.825 

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 1 / 2 0,74 0,82 

 
Kratkoročni koeficient je konec leta 2017 znašal 0,82, kar pomeni, da je TEŠ s svojimi 
kratkoročnimi sredstvi pokril 82 % celotnih kratkoročnih obveznosti. V primerjavi s stanjem 
konec leta 2016 je koeficient boljši zaradi povečanja kratkoročnih sredstev za vezana sredstva 
na DSRA računu in povečanja zalog (varnostna zaloga materiala, rezervni deli za blok 6). 
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- Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti (v EUR) 
 

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA RE 2016 RE I-XII 2017 

1. Poslovni prihodki 201.659.264 207.082.560 

2. Poslovni odhodki 216.312.080 212.916.814 

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 2 0,93 0,97 

 
Kazalnik gospodarnosti pove, da TEŠ z doseženimi poslovni prihodki, kljub optimiranju 
stroškov in odhodkov, še ne ustvari pozitivnega izida iz poslovanja. 
 

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA (ROE) 
- na letnem nivoju 

RE 2016 RE I-XII 2017 

1. Čisti poslovni izid -47.226.819 -32.594.162 

2. Povprečni kapital 306.190.204 403.841.025 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2  -0,154 -0,08 

 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) za leto 2017 je negativen. Razlog je v ustvarjeni 
izgubi leta 2017, ki pa je nižja kot v letu 2016. Izguba je posledica še vedno nizke cene 
električne energije in nespremenjene cene premoga, ki vplivajo na poslovanje družbe.  
 

KAZALNIK SERVISIRANJA DOLGA RE 2017 

1. Denarni tok iz poslovanja (posredni IDT) 22.860.952 

+    Vplačila kapitala/krediti lastnika 47.259.354 

2. Izdatki za nakup NNO, NS 4.601.466 

3. Izdatki za obresti od kreditov 20.527.780 

4. Denarni tok iz poslovanja+vplačila lastnika-denar za DS+obresti (1-2+3) 86.046.620 

5. Izdatki za vračilo posojil 37.669.561 

6. Izdatki za obresti od kreditov  20.527.780 

7. Skupaj (G+o) 58.197.341 

HDSCR=4/7 1,48 

 
Kazalnik servisiranja dolga je znotraj pogojev, ki jih določa banka EBRD. 
 
 
1.15 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 
Z izvajanjem sistema celovitega upravljanja s tveganji pri vseh svojih dejavnostih družba 
zagotavlja sistematičen pristop za pravočasno identifikacijo in upravljanje s tveganji. Sistem 
celovitega upravljanja s tveganji izvaja z ustreznimi strategijami upravljanja, konsistentnimi 
kriteriji obravnave tveganj, s spremljanjem in prepoznavanjem nivojev tveganj, s pravočasnimi 
informacijami in ukrepi. 



44 

 

Ključna tveganja, s katerimi se družba sooča so pripoznana, obravnavana in ocenjena v 
katalogu tveganj. Tveganja se redno spremljajo, izvajajo pa se tudi aktivnosti za njihovo 
obvladovanje. 
 
Najpomembnejša finančna tveganja so:  
- Skupina HSE ne zagotovi zadostnih virov za dolgoročne kredite/dokapitalizacijo, ki ima 

neposredno vpliv na likvidnost družbe. Posledica tveganja so neplačane obveznosti 

oziroma plačila z zamudo, kar ima neposredni vpliv na denarni tok in višje stroške 

poslovanja. Verjetnost in vpliv sta zelo velika.  

Tveganja so bila obvladovana s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov, racionalizacijo 

stroškov poslovanja ter zagotovljenimi viri financiranja s strani matične družbe. Finančne 

obveznosti, ki so nastale s črpanjem posojil pri HSE v tekočem letu 2017 so bile konec leta 

prenesene v kapitalske rezerve družbe TEŠ. 

 

- Tveganje neizpolnjevanja z bankami dogovorjenih finančnih kazalnikov in drugih zavez TEŠ 

in neizpolnjevanje z bankami dogovorjenih finančnih količnikov na nivoju skupine HSE ter 

tveganje neizpolnjevanja zavez do države, ki imajo neposredno vpliv na solventnost 

družbe. Posledica tveganja je lahko predčasen  odpoklic kreditov, stanje insolventnosti ter 

posledično kapitalske neustreznosti. Verjetnost je srednja, vpliv tveganja je velik. 

Tveganja so bila obvladovana s skrbnim in učinkovitim poslovanjem ter rednim 

spremljanjem finančnih kazalnikov in zavez. S strani EIB so bili pridobljeni waiverji za 

podaljšanje obratovanja bloka 4 do 30. junija 2018, z banko EBRD pa je bil oktobra 2017 

podpisan Aneks k pogodbi, s katerim se je spremenil izračun kazalnika pokritja dolga. 

 

- Tveganje neizpolnjevanja zahtev po ZFPIPP imajo neposreden vpliv na likvidnost in 

solventnost družbe. Posledica tveganja je insolventnost družbe. Verjetnost in vpliv sta 

velika. Družba je redno spremljala in preverjala doseganje kapitalske ustreznosti (kazalniki 

– mesečno spremljanje). Izdelan je bil aktualiziran načrt finančnega in poslovnega 

prestrukturiranja (NFPP) in realizirani načrtovani ukrepi za izvedbo NFPP.  

Tveganje obratovanja 
 

Najpomembnejša obratovalna tveganja se nanašajo na: 
- Tveganja izpada proizvodnih naprav bloka 4, bloka 6 in plinskih enot, izhaja iz 

mehanizmov degradacije in utrujenosti materialov, preobremenitev in visoke 
dinamike obratovanja, pomanjkljivega nadzora nad stanjem opreme ter zamikanja 
nujnih vzdrževalnih del. Posledice pomenijo nenačrtovane in večje izpade (tudi 
omejitve) na proizvodni infrastrukturi. TEŠ je v tej smeri  skrbno spremljal obratovanje 
naprav in okvare ter izvajal redno in preventivno vzdrževanja. 

- Dobavo premoga (zastoj proizvodnje v PV), ki ob nezadostnih  dobavljenih količinah 
povzroči motnje v proizvodnji električne energije. Posledica je možnost znižanja moči 
oziroma zaustavitev blokov in izpad prihodka. Za obvladovanje tveganja na dnevni 
ravni potekajo usklajevanja potrebnih količin glede na planirano proizvodnjo električne 
energije. V zadnjem kvartalu leta 2017 je bil izveden nakup varnostne zaloge premoga 
v višini 1.722 GJ. 
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- V okviru obratovalnih tveganj smo pripoznali ključna okoljska tveganja in sicer: kazni 
zaradi prekoračitev ekoloških parametrov, ekološke nesreče, neustrezno ravnanje z 
nevarnimi odpadki, nastanek divjih odlagališč, izliv nevarnih snovi v vodotoke ipd. 
Tveganje obvladujemo s spoštovanjem navodil o ravnanju z odpadki, nevarnimi snovmi 
in izvajamo vodstvene kontrole evidenčnih listov odvoza nevarnih odpadkov in drugo.  
 

Tveganje izgube OVD 
 

Tveganje izhaja iz izgube dovoljenja ali dela dovoljenja zaradi neizpolnjevanja OVD ali 
pomembnejših zakonskih zahtev, kljub izdani odločbi inšpektorata ali zaradi nezmožnosti 
preprečitve onesnaževanja (na primer nezmožnost preprečitve izcejanja iz PSU). Posledica je 
izguba OVD. Tveganje obvladujemo z rednim in doslednim izvajanjem zahtev iz OVD.  

  
Investicijska tveganja  

 
Tveganje izhaja in neplaniranega donosa na investirana sredstva zaradi nepravočasne, 
neekonomične ali tehnično neustrezne izvedbe investicijskih projektov. Posledice so izpad 
prihodka, zvišanje stroškov investicij, nekonkurenčnost, izguba tržnega deleža, nerentabilnost 
investicij, potopljeni stroški investicij. Tveganje obvladujemo z izdelavo razpisne 
dokumentacije, pripravo ter sklenitvijo kvalitetnih pogodb in zagotavljanjem ustreznega 
nadzora v fazi izvajanja pogodb.  
 
Tveganje varovanja stvarnega premoženja 
 
Tveganje izhaja iz neavtoriziranega dostopa in odtujitve/uničenja intelektualne lastnine, 
energetskih objektov ali drugih pomembnih informacij. Uničenje s strani zaposlenih/sabotaža, 
s strani zunanjih deležnikov,… Posledice so višji stroški sanacij in premoženjska škoda. 
Tveganje obvladujemo z vzpostavitvijo sistema videonadzora, omejitvijo dostopov, 
zavarovanjem premoženja in opreme ter osebno odgovornostjo za opremo in naprave.  
 
Tveganje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti 
 
Tveganje izhaja iz težkih pogojev dela, nevarnosti vožnje, nevarnosti električnega udara, 
splošne nevarnosti požara, eksplozije, stresa, obremenjenosti telesa na delovnem mestu… 
Posledice so višji stroški dela, poškodbe, zmanjšana produktivnost, povečana odsotnost od 
dela, povečanje zavarovalnih premij, odškodninski zahtevki. Tveganje obvladujemo z 
izvajanjem sprejetih pravilnikov iz področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter 
sprejemanjem ustreznih dodatnih ukrepov, rednim vodenjem in spremljanjem kazalnikov 
stanja, upoštevanjem zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, 
izvajanem programov za promocijo zdravja na delovnem mestu, preverjanjem ter po potrebi 
dopolnitvami registra VZD vidikov, usklajevanjem delovnih mest in delovnega okolja z 
zahtevami ocene tveganja.  
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1.16 TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 
 
1.16.1 Odgovornost do zaposlenih 
 
Stremenje k stalnemu razvoju in izobraževanju zaposlenih, učinkovit sistem nagrajevanja ter 
spremljanje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih ter merjenje organizacijske kulture so glavna 
vodila upravljanja s kadri. TEŠ je na svoji evolucijski poti krepko zakoračil v drugo polovico 
stoletja in na tej dolgi poti smo ustvarjalno razvijali nove zamisli. 
 
Žal nam gospodarske razmere in okoliščine v zadnjem desetletju niso ravno najbolj 
naklonjene, pri tem pa poslovna kultura družbe dobi dodatno veljavo. Poslovne odločitve ki 
so pred nami, so vezane na proces spreminjanja, ki je praviloma stresen. Predvsem zato, ker 
prehajamo iz znanega, ustaljenega, varnega, v neznano. Spremembe je potrebno čim prej in 
najprej razumeti, nato pa sprejeti. Tisti, ki je prilagodljivejši in hitrejši je v prednosti. Brez 
sprememb namreč ne moremo napredovati, ljudje pa so tvorci, predvsem pa pobudniki 
razvoja in napredka. Velik poudarek dajemo medsebojni komunikaciji. S sodelovanjem med 
zaposlenimi aktivno ustvarjamo najboljše pogoje za delo, s tem pa tudi pogoje za lažje 
doseganje osebnih in poslovnih ciljev. 
 
 
1.16.2 Kadri 
 
Število zaposlenih za nedoločen čas na dan 31. decembra 2017 je 310 delavcev, kar je nekoliko 
manj kot smo načrtovali. Poleg delavcev za nedoločen čas je bil konec leta 2017 zaposlen še 1 
delavec (0,3 %) za določen čas, tako da znaša skupno število zaposlenih 311 delavcev - kar je 
12 delavcev manj, kot konec leta 2016.  
 
Povprečna starostna struktura zaposlenih za nedoločen čas je 46 let in 6 mesecev, povprečna 
delovna doba pa je znašala 25 let in 4 mesece. Na ta dan je bilo za nedoločen čas zaposlenih 
281 moških (91 %) in 29 žensk (9 %), kar je tesno povezano s primarno dejavnostjo družbe. 
 

DOL. / NEDOL. ČAS 31.12.2017 31.12.2016 

Določen čas 1 1 

Nedoločen čas 310 322 

SKUPAJ 311 323 
   

KP / IP 31.12.2017 31.12.2016 

KP 308 320 

IP 3 3 

- od tega: št. članov uprave oz. poslovodstva 1 1 

SKUPAJ 311 323 

 
Zaposlovanje invalidov 
Na dan 31. 12. 2017 je bilo med zaposlenimi 12 delovnih invalidov (4 %), kar je za 9 manj kot 
v istem obdobju preteklega leta; od tega je 10 invalidov, ki delajo s polnim delovnim časom in 
2 invalida, ki delata v polovičnem ali 6-urnem delovnem času. 
Odsotnost zaposlenih 
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Odsotnost z delovnega mesta zaradi koriščenja bolniške odsotnosti spremljamo letno. Bolniški 
stalež je v tem obdobju znašal 47.350 ur ali 7 % pri vseh zaposlenih, kar pomeni, da se je malo 
povečal v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta (2016 je znašal 6,96 %). 
 
Še naprej si bomo prizadevali za urejene delovne razmere, zaposlene pa bomo spodbujali k 
zdravemu načinu življenja tudi izven delovnega okolja. 
 
 
1.16.3 IZOBRAŽEVANJE 
 
Naložbe v znanje so naložbe v prihodnost. Zato namenjamo veliko pozornosti ustreznemu 
razvoju kadrov. Z nudenjem možnosti izobraževanja in ostalih oblik usposabljanj gojimo 
skrben odnos do zaposlenih. 
 
V letu 2017 je bilo opravljeno 17.518 ur usposabljanj (brez praktičnega usposabljanja dijakov 
in študentov ter zunanjih izvajalcev). Od tega je bilo 16.743 ur notranjih in 775 ur zunanjih 
usposabljanj. Statistično to predstavlja 56 ur usposabljanja na zaposlenega. 
 
Tudi v prihodnje bomo izvajali usposabljanja v povezavi z upravljanjem, posluževanjem ali 
vzdrževanjem, prav tako pa se zaposleni aktivno vključujejo v najrazličnejša strokovna 
izpopolnjevanja. 
 
 
1.16.4 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA 
 
Odgovornost do naravnega okolja že vrsto let uresničujemo preko čim bolj sprotnega nadzora, 
opozarjanja in ukrepanja. V ta namen spremljamo proizvodnjo stranskih produktov, emisije in 
kakovost zunanjega zraka, nadzorujemo porabe surovih in dodatnih voda ter količine in 
kakovost odpadnih voda, spremljamo nastajanje odpadkov in ravnanje z njimi, izvajamo 
okoljske upravne postopke ter predlagamo potrebne ukrepe. 
 
Na osnovi urgentnega naročila ARSO smo izvajalcu monitoringa pripravili bilanco odpadnih 
voda tako, da je lahko predčasno pripravil poročilo o letni količini bakra v odpadni vodi 2016 
in ga že v januarju poslal na ARSO. 
 
Do konca marca smo nato izdelali še vse ostale okoljske bilance za preteklo leto, in sicer 
bilanco surovih in odpadnih voda, bilanco zaprtega krogotoka voda, bilanco produktov 
zgorevanja in pregled nastalih odpadkov. Za potrebe letnega okoljskega poročanja smo 
pridobili vsa potrebna poročila pooblaščencev za monitoringe, ki smo jih proučili in 
pravočasno posredovali na ARSO. Zaradi večjih izgub voda v letu 2016 smo pripravili 
obrazložitev, ki je bila poslana skupaj z letnim poročilom. Obrazložitev je bila splošna, saj 
konkretni vzroki še niso bili pojasnjeni. Nedvomno bi koristil avtomatski urni nadzor vseh voda, 
ki smo ga predvideli v enem od programov SRO, pa še ni realiziran. Za potrebe evropskega 
registra onesnaževalcev smo pripravili podatke z ozirom na zahtevane pragove in jih 
posredovali na ARSO. V skladu z zahtevami ene od bank posojilodajalk smo izdelali pregled 
okoljskih zadev za preteklo leto. Kasneje smo za statistični urad izdelali še statistiko za vode in 
okoljske izdatke. 
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V okviru učinkovite izrabe odpadkov zgorevanja in priprave vode smo tudi v tem obdobju 
analizirali predelavo odpadkov v stabilizat. Še vedno so prisotne večje razlike med mešanico iz 
bloka 4 in mešanico iz bloka 6. Mešanje na bloku 4 je slabše, vendar se z mešanico bloka 6 
kompenzira tako, da je skupna mešanica z vidika suhe vsebnosti sadre relativno primerna in 
dosega 99 % ustreznosti. Slabše je stanje z vidika mokre sestave, saj je vlage v materialu v 
glavnem premalo. Za dodajanje vlage na vmesnem skladišču je bil že pred leti izdelan program 
SRO, vendar sistem še vedno ni funkcionalen. Pri izvedbi prihaja namreč do lepljenja in 
mašenja traku, ki ga je zato velikokrat potrebno zaustavljati in čistiti. Verjetno bo potrebno 
vnos vlage preusmeriti v končni presip, dotok vode pa urediti s pregibnim cevovodom, ki bo 
sledil premikanju zadnjega presipa. 
 
V tem obdobju je bilo relativno veliko težav tudi na področju obvladovanja ravnanja z žlindro, 
zaradi česar se jo je intervencijsko dodajalo na trak preko podvodnega iznašalca žlindre 
bloka 5. Ob tem je opaženo neenakomerno doziranje žlindre, kar je verjetno posledica 
sunkovitega vsipanja v podvodni iznašalec žlindre bloka 5, kar je potrebno čim prej 
optimizirati. Na podlagi tega je bil nadzor dopolnjen tudi z diagramom razmerja žlindre in 
pepela, ki je pokazal, da velika nihanja do konca leta niso bila odpravljena. Za namene 
intervencijskega doziranja žlindre je sicer predviden vsipnik na trak mešalnice bloka 4, pri 
čemer bo ravno tako potrebno onemogočiti sunkovito doziranje. 
 
Iz naslova preverbe vodotesnosti materiala in identifikacije razpok na področju sanacije 
ugreznin smo julija pridobili končno poročilo o geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških 
preiskavah na PSU z rezultati fizikalno-kemijskih analiz vzorcev vrtin. Ti kažejo na nezadostno 
zgoščenost materiala, kar je posledica neoptimalne vlage in pomanjkanja zgoščevanja, po 
mnenju izdelovalca pa se lokalno pojavlja tudi prisotnost nepremešanih komponent. 
 
Na področju STS je TEŠ 16. decembra 2016 prejel dopis ZAG o tem, da mora biti po novih 
pravilih način priprave in vgrajevanja materiala preizkušen in validiran na testnem polju. To 
velja tako za obnovitev po obstoječem postopku kot tudi za dopolnitev z možnostjo uporabe 
vsaj 5 % mešanja stabilizata iz osnovnih komponent na tako imenovan ročni način z 
gradbenimi stroji. Na osnovi te zahteve je TEŠ pristopil k pripravi specifikacije naročila za 
izvedbo testnih polj ter izvedel naročilo in izbiro izvajalca. Ker do izteka veljavnega STS ni bilo 
možno izvesti testnih polj, je TEŠ pridobil obnovljen STS z veljavnostjo le enega leta, in sicer 
od 2. marca 2017 do 1. marca 2018, dodatno pa je ZAG zahteval še izvedbo postopka 
certifikacije proizvoda. 
 
Kljub pridobljenemu STS je bil tudi ta po našem mnenju pomanjkljiv, zato smo jih pozvali h 
korekciji, vnovič še julija, vendar ZAG te korekcije ni izvedel, so se pa v odgovoru preko e-pošte 
20. julija 2017 strinjali, da je potrebna. Dne 29. septembra 2017 je TEŠ poslal novo vlogo za 
podaljšanje STS. 12. oktobra 2017 so bila izdelana prva 3 testna polja, 16. oktobra 2017 pa še 
tri. Dne 26. oktobra 2017 je bila vloga za obnovo STS dopolnjena z novo tehnično mapo, podan 
je bil zahtevek za certificiranje proizvoda. Oktobra je bil izdelan predlog novega navodila za 
pripravo stabilizata, novembra pa še predlog navodila za vgradnjo stabilizata ter analiza 
mešanja za nazaj. Dne 15. novembra 2017 so bili odvzeti 28 dni stari vzorci iz testnih polj. 
Rezultatov do konca leta še ni bilo. Decembra so bili izdelani še predlog navodila za mešanje 
izvornih komponent s stabilizatom s pomočjo gradbenih strojev, poslovnik kakovosti za 
certifikacijo ter analiza mešanja do konca leta 2017. 
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Na osnovi dodatnih strokovnih podlag glede uporabe adipinske kisline za razžveplanje dimnih 
plinov, ki smo jih prejeli od nemškega partnerja, smo pripravili nove bilance prenosa adipinske 
kisline na različne dele okolja. Dokumentacijo za dopolnitev prijave smo tako v celoti obnovili 
in jo oddali 6. januarja 2017. Dne 15. februarja 2017 smo prejeli sklep o tem, da ni potrebno 
izvesti presoje vplivov na okolje in da zadostuje le vloga za spremembo OVD, ki smo jo podali 
21. aprila 2017. 
 
V prvem kvartalu smo prejeli sklep, v katerem ARSO združuje postopek predelave odpadkov s 
celotnim spreminjanjem OVD, nato pa smo prejeli še poziv na dopolnitev. Na osnovi tega 
poziva smo pričeli s pripravo dopolnitev, ki so se nanašale predvsem na določitev končnih točk 
zagonov in zaustavitev VKN, identifikacijo možnih izrednih razmer in nesreč, ki povzročajo 
povečane emisije, in ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic, kapacitet skladiščenja 
odpadkov za predelavo ter več podatkov iz naslova skladiščenja nevarnih tekočin in 
pretakališč. Dopolnitev smo posredovali na ARSO aprila. 
 
Hkrati s pozivom TEŠ k dopolnitvi, je ARSO pozval tudi inšpektorat na celovit pregled, ki ga je 
le-ta opravil 17. februarja 2017. Na osnovi še neizvršene inšpekcijske odločbe o dokončanju 
novega usedalnika na južnem delu deponije premoga in sanaciji ZKV, je ARSO nato postopek 
spreminjanja OVD zaustavil do izvršitve omenjene odločbe. Ker omenjene odločbe do 
zahtevanega roka, to je 31. marca 2017, ni bilo možno izvršiti, smo 23. marca 2017 podali še 
vlogo za podaljšanje roka. Na tej osnovi smo maja prejeli sklep o dovolitvi izvršbe, kjer je bilo 
od TEŠ zahtevano, da v celoti izpolni obveznosti iz odločbe do 1. septembra 2017. Dne 18. 
avgusta 2017 je bilo na inšpektorat poslano obvestilo, da so dela zaključena. Pregled izvršenih 
del je inšpektor opravil 26. oktobra 2017. 
 
V zvezi z možno uporabo sečnine namesto amoniaka na napravi za denitrifikacijo dimnih 
plinov bloka 5 smo aprila podali prijavo spremembe v obratovanju naprave. Na osnovi tega 
smo 7. junija 2017 prejeli poziv k dopolnitvi, ki smo ga realizirali 16. junija 2017. Prijava je bila 
ugodno rešena, in sicer smo 28. julija 2017 prejeli sklep o tem, da ni potrebno izvesti presoje 
vplivov na okolje in da zadostuje le vloga za spremembo OVD, ki smo jo podali 6. 
septembra 2017. 
 
V zvezi s potrebno izvedbo pregleda tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in 
podzemne vode, ki je zahtevan z uredbo 57/2015 in je nujna sestavina izhodiščnega poročila, 
smo z izvajalcem HSE Invest intenzivno sodelovali glede potrebnih informacij iz naslova tega 
pregleda. Tudi na področju preostalega dela izhodiščnega poročila smo izvajalcu Ericu vestno 
pripravljali in dostavljali potrebno dokumentacijo, tako da smo lahko izhodiščno poročilo v 
roku, to je 15. februarja 2017, poslali na ARSO. 
 
Na tej osnovi je ARSO po e-pošti poslal še neuradni dopis v zvezi z ugotovitvami glede 
izhodiščnega poročila. Iz tega naslova sta julija 2017 pooblaščenec za okolje TEŠ in predstavnik 
HSE Invest še enkrat izvedla skupen pregled skladiščenja nevarnih snovi; slednji se je obvezal 
dopolniti poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in 
podzemne vode, SS in ES pa smo pozvali, da pridobita še preostale potrebne varnostne liste 
olj. Kljub temu je do konca leta še vedno manjkalo nekaj varnostnih listov, med temi pa najbolj 
izstopata manjkajoča varnostna lista za olji, ki predstavljata kar precejšnjo količino v TEŠ. Na 
tej osnovi je bila izvedena komunikacija s podjetjem Mobil, ki pa varnostnih listov starejšega 
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tipa olj nima več. Uradno je ARSO 22. decembra 2017 poslal zahteve za dopolnitev 
izhodiščnega poročila in tudi vloge za spremembo OVD. Do konca leta so bile iz tega naslova 
definirane še zadolžitve posameznih strokovnih delavcev za pripravo dopolnitev. 
  
V novembru je MOP poslal TEŠ-u zahtevo o dostavi načrta gospodarjenja z odpadki. Načrt je 
bil izdelan in poslan na MOP 8. decembra 2017. 
 
V zvezi z obvestilom o uvedbi postopka o prekršku zaradi odstranjevanja odpadkov, ki smo ga 
prejeli 26. januarja 2017, smo 31. januarja 2017 na inšpektorat podali izjavo o dejstvih in 
okoliščinah. Na osnovi tega je inšpektorat že 1. februarja 2017 opravil ponovni pregled. 
 
Na osnovi rezultatov molibdena v Družmirskem jezeru smo v prvem kvartalu ponovno 
opozorili vodstvo na potrebo po ukrepanju. Na sestanku smo se nato dogovorili, da odgovorna 
oseba za področje sanacije ugreznin pripravi razpis za študijo, ki naj ugotovi potrebo po 
spremembi projekta vgrajevanja, možnosti uporabe v različne namene ali pa možnosti 
odlaganja na odlagališču odpadkov. Dokumentacija za razpis je bila s strani pooblaščenca za 
varstvo okolja pregledana spomladi. Decembra je bila organizirana predstavitev tehničnega 
dela ponudbe predstavnikom TEŠ in PV, v juliju pa je bila v ekološki pisarni TEŠ popisana tudi 
vsa dokumentacija. 
 
Za potrebe denitrifikacije na bloku 5 smo opozorili na nove zahteve, ki jih predvideva osnutek 
BAT dokumenta in bodo po sprejetju stopili v veljavo v roku 4 let. Na tej osnovi smo obnovili 
tudi zahteve za razpisno dokumentacijo. 
Iz naslova zahtev javnih naročanj smo pripravili specifikacije, pogoje ter merila za izbor 
izvajalcev monitoringa področja sanacije ugreznin, monitoringa emisij in imisij ter odpadnih 
tehnoloških voda TEŠ. Pregledana je bila razpisna dokumentacija za: naročila prevzema in 
odvoza proizvodnih odpadkov, zmanjšanje dušikovih oksidov bloka 5, dobavo in montažo 220 
kV opreme ter opreme vodenja in zaščite za priključitev bloka 5 na 220 kV omrežje, izstopne 
kolektorje in priključne cevi pregrevalnika ponovno pregrete pare bloka 5, migracije sistema 
vodenja bloka 5 v SPPA – T3000 in sanacijo prašnih gorilnikov bloka 5. Za naročilo zmanjšanja 
dušikovih oksidov bloka 5 so bile prispele ponudbe tudi tehnično ocenjene. V nadaljevanju so 
bile pridobljene še ponudbe za monitoring PSU in monitoring emisij in zraka ter izvedeno 
vrednotenje in podpis pogodb. V oktobru je bilo izvedeno še vrednotenje tehničnega dela 
ponudbe za obratovalni monitoring odpadnih tehnoloških voda. 
 
Na področju ISO14001 smo pregledali vidike in jih obnovili, podali poročilo o učinkovitosti 
procesa ter poročilo vodstvu o stanju sistema. V juniju smo izvedli še vodstveni pregled in 
opravili presojo s strani zunanjega certifikacijskega organa. Na področju pridobitev in uvoza 
so bili izdelani obračuni okoljskih dajatev iz naslova dobav EE opreme, embalaže in maziv ter 
poslani na FURS. V tretjem kvartalu smo obnovili register tveganj. 
 
V septembru se je najavil inšpektor za pregled obvladovanja preprečevanja večjih nesreč in 
zmanjšanja tveganja za okolje. V ta namen je bilo potrebno izvesti kar nekaj priprav, med 
drugim pripraviti in izvesti program usposabljanja, obnoviti informacijo za javnost ter pripraviti 
predhodno zahtevano dokumentacijo. Inšpektor ni ugotovil večjih odstopanj, le da TEŠ ni imel 
centraliziranega seznama varnostno pomembne opreme s frekvenco in odgovornimi nosilci 
pregledov, zaradi česar je podal zahtevek za dopolnitev v roku 21 dni. Z inženirji področij je bil 
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sklican sestanek za odpravo pomanjkljivosti, seznam pa je bil izdelan in poslan inšpektorju v 
zahtevanem roku. 
 

 
 
 

1.16.5 ODGOVORNOST DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI 
 
TEŠ je s svojo umestitvijo in delom poleg širšega prostora močno vpet v lokalno okolje. V družbi 
se zavedamo pomena okolja, v katerem delujemo in ga tudi aktivno sooblikujemo. Še posebej 
se tega zavedamo zaradi vplivov, ki jih okolju povzročamo s proizvodnjo električne energije.  

 
Zavedamo se, da prisotnost TEŠ-a v lokalni skupnosti ni nemoteča, zato bomo tudi v prihodnje 
prevzemali odgovorno vlogo pri razvoju kraja in se vključevali v različne projekte in jih 
podpirali. 
 
Zaradi optimizacije poslovanja so se sredstva namenjena za donacije in sponzorstva krčila in 
iztiskala. 
 
 
1.16.6 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI 
 
Odnosi z javnostmi so se izvajali v skladu s sklepom o politiki vodenja sponzorskih, donatorskih 
in oglaševalskih prošenj/vlog v družbi in skupini HSE ter sklepom o enotnem spremljanju 
medijev v skupini HSE. 
 
Osnovna komunikacijska orodja za eksterno in interno javnostjo še vedno ostajajo spletna 
stran TEŠ, sporočila za javnost, odgovori, članki in intervjuji v različnih lokalnih in nacionalnih 
medijih, časopisih elektrogospodarstva Naš stik in časopis HSE Energija. 
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Za izmenjavo izkušenj, znanja in mnenj med vsemi zaposlenimi v skupini HSE imamo dostopen 
Intranet v skupini HSE. Za intranet portal skupine HSE skrbi služba za korporativno 
komuniciranje skupine HSE. 
 
Na spletni strani TEŠ imamo urejene novice in dogodke, kjer predstavljamo aktualna dogajanja 
v TEŠ.  Na spletni strani Termoelektrarne Šoštanj imamo odprto rubriko Vprašajte nas, kjer 
nam obiskovalci lahko zastavijo morebitna vprašanja, na katera skrbno odgovarjamo. Odprta 
je tudi rubrika »Dan odprtih vrat«, kjer obiskovalci dobijo aktualne podatke v zvezi z 
delovanjem družbe in njenimi objekti. Preko omenjenih orodij vestno obveščamo ciljno 
javnost o aktualnem dogajanju v TEŠ. 
 
 
1.17 RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
Družba ne izvaja aktivnosti na področju raziskav in razvoja,  skrbi pa za razvoj kulture, ki 
spodbuja inovacije na različnih ravneh, saj je neposredna uporabnost le teh pri vsakodnevnem 
poslu zelo pomembna. 
 
 
1.18 NAČRTI ZA PRIHODNOST 
 
Družba bo tudi v bodoče sledila dolgoročnim ciljem na spodaj navedenih področjih. 
 
Proizvodnja električne in toplotne energije 

• proizvodnja električne energije iz premoga na pragu: 3.847 GWh,  

• proizvodnja toplotne energije : 328,3 GWh, 

• zagotavljanje potrebnih sistemskih storitev (sekundarna rezerva bloka 6, možno do +/-
45 MW), 

• zagotavljanje terciarne rezerve PT 52 in PT 51 (1x36 MW + 1x 38MW), 

• optimiranje  povprečnih specifičnih porab blokov in sicer: 
Blok 4  maks. 11.950 kJ/kWh 
Blok 5  maks. 11.750 kJ/kWh 
Blok 6  maks. 9.000 kJ/kWh 

• optimiranje porabe premoga, 

• zagotavljanje visoke zanesljivosti in razpoložljivosti F > 0,970. 
 

Prodaja električne energije in ostalih storitev 

• električna energija najmanj 3.847 GWh, 

• toplotna energija 328,3 GWh, 
• trženje poslovnih prostorov (najemnine), 

• trženje ostalih produktov TEŠ (pepel, sadra…). 
 
 

Investicijska vlaganja 
• zaključitev revitalizacije in investicijskega vzdrževanja bloka 5, 

• izvedba investicijskega vzdrževanja bloka 6. 
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Nabava primarnih virov, rezervnih delov, materiala in storitev 
• premog za proizvodnjo električne energije:  37.500 TJ,  

• premog za proizvodnjo toplotne energije: 957 TJ, 

• nabava energentov, emisijskih kuponov, rezervnih delov, materiala in storitev po 
najugodnejših pogojih. 

 

Zagotovitev finančnih sredstev za razvoj in nemoteno poslovanje  

• z zagotavljanjem optimalnih virov financiranja priskrbeti dolgoročne vire financiranja 
za financiranje investicij, 

• zagotovitev kratkoročne plačilne sposobnosti z izvajanjem ustrezne likvidnostne 
politike, 

• zadolževanje v Skupini HSE za zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne 
sposobnosti,  

• iz prodaje proizvodov in storitev ustvariti prihodke načrtovane v poslovnem načrtu. 
 
Racionalizacija in obvladovanje stroškov 

• dosegati čim nižje nabavne cene storitev, materiala, rezervnih delov in energentov, s 
transparentno objavo razpisnih dokumentacij (ZJN-3), 

• optimirati stroške vzdrževanja s preventivno dejavnostjo preprečevanja nastanka 
okvar, z racionalno izrabo uporabljenih materialov, skrajševanjem rokov za popravilo 
posameznih naprav tako, da stroški vzdrževanja ne bodo presegli načrtovane višine, 
5,2 mio EUR, 

• izvajati načrt stroškovne optimizacije. 
 
Zagotoviti potrebno strukturo, usposobljenost, učinkovitost, razpoložljivost kadrov ob 
sočasni optimizaciji stroškov dela 

• zaposlenost: 314 delavcev   

• nadgradnja plačnega sistema s pravilnikom o variabilnem delu plače, 

• racionalizacija in optimizacija stroškov dela. 
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2 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

2.1 REVIZORJEVO POROČILO 
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2.2 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 
 
Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi računovodske 
izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in veljavno 
zakonodajo, kot jo je sprejela Evropska unija, in to tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno 
sliko poslovanja družbe Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. 
 
Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo družba v dogledni prihodnosti razpolagala z 
ustreznimi viri za nadaljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi 
predpostavke o časovni neomejenosti delovanja družbe. 
 
Odgovornost poslovodstva pri izdelavi računovodskih izkazov zajema naslednje: 
• računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene, 
• presoje in ocene so razumne in preudarne, 
• računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji. 
 
Poslovodstvo je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo 
natančnostjo prikazujejo finančni položaj družbe ter za to, da so računovodski izkazi družbe v 
skladu z MSRP. Poslovodstvo je prav tako odgovorno za varovanje premoženja družbe ter za 
preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti. 
 
Poslovodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili MSRP brez 
pridržkov pri njihovi uporabi. 
 
Poslovodstvo je računovodske izkaze družbe za poslovno leto, ki se je končalo na dan                  
31. decembra 2017, sprejelo dne 4. aprila 2018. 
 
 
 
Šoštanj, 4. aprila 2018 
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2.3 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Na podlagi sklepa skupščine lastnika družbe Termoelektrarne Šoštanj z dne 20. avgusta 2010, 
družba od 1.1.2011 pripravlja računovodske izkaze in pojasnila v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. 
  
Revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. je revidirala računovodske izkaze s pojasnili in 
pripravila poročilo neodvisnega revizorja, ki je vključeno na začetku poglavja. 
 
 
2.3.1 Poročajoča družba 
 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (v nadaljevanju “družba”) je družba registrirana s sedežem v 
Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj. V nadaljevanju so 
predstavljeni ločeni računovodski izkazi družbe za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 
2017.  
 
Skupinske računovodske izkaze za skupino Holdinga Slovenske elektrarne sestavlja družba 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.. Skupinsko letno poročilo za skupino HSE je moč dobiti na 
sedežu družbe Koprska ulica 92, Ljubljana.  
 
 
2.3.2 Podlaga za sestavo 
 
Pri pripravi računovodski izkazov na dan 31.12.2017 je družba upoštevala: 
- MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske standarde, Pojasnila Stalnega odbora 

za pojasnjevanje, Mednarodne standarde računovodskega poročanja in Pojasnila 
Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih 
je sprejela Evropska unija; 

- Zakon o gospodarskih družbah; 
- Energetski zakon; 
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove podzakonske akte; 
- Pravilnik o računovodstvu Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. in 
- ostalo veljavno zakonodajo. 
 
a) Novi standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še niso v veljavi 
 
Novi standardi in pojasnila navedeni v nadaljevanju še niso veljavni in se med pripravo letnih 
računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. december 2017 niso 
upoštevali: 
 
• MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci in Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci  
 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom 
je dovoljena.) 
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Novi standard zagotavlja okvir, ki nadomešča obstoječe napotke glede pripoznanja prihodkov 
v MSRP. Podjetja bodo sprejela petstopenjski model za določanje, kdaj in v kakšnem znesku 
se pripoznajo prihodki. Novi model določa, da se prihodki pripoznajo, ko podjetje prenese (ali 
prenaša) pravico obvladovanja sredstev ali storitev na stranko, in sicer v znesku, do katerega 
podjetje pričakuje, da bo upravičeno. Odvisno od tega, ali so določena merila izpolnjena, se 
prihodki pripoznajo: 
• postopoma, na način, ki prikazuje, kako podjetje izvaja obveze; ali 
• v trenutku, ko se pravica obvladovanja prenese na stranko. 
 
MSRP 15 določa tudi načela, ki jih mora podjetje uporabljati za razkrivanje koristnih 
kvalitativnih in kvantitativnih informacij uporabnikom računovodskih izkazov o naravi, znesku, 
časovnem okviru in negotovosti prihodkov in denarnih tokov, ki izhajajo iz pogodbe s kupcem. 
 
Pojasnila k MSRP 15 pojasnjujejo nekatere zahteve iz standarda in zagotavljajo dodatno 
pomoč pri prehodu podjetjem, ki izvajajo ta novi standard. 
 
Pojasnila pojasnjujejo, kako: 
• določiti izvršitveno obveznost – obljubo podjetja za prenos blaga ali storitve kupcu v 
pogodbi; 
• določiti, ali je podjetje principal (ker zagotavlja blago ali storitev) ali agent (ker je 
odgovorno za zagotovitev blaga ali storitve); ter 
• določiti, ali se prihodki iz naslova podelitve licence pripoznajo v določenem trenutku 
ali postopoma. 
Spremembe podjetjem zagotavljajo tudi dve dodatni praktični rešitvi: 
• za pogodbe, ki so bile zaključene na začetku najzgodnejšega predstavljenega obdobja, 
podjetju ni treba preračunati pogodbe (velja samo za podjetja s popolno uporabo za nazaj); 
• za pogodbe, ki so bile spremenjene pred začetkom najzgodnejšega predstavljenega 
obdobja, podjetju ni treba preračunati pogodbe za nazaj. Podjetje namesto tega izrazi skupni 
učinek vseh sprememb, do katerih je prišlo pred začetkom najzgodnejšega predstavljenega 
obdobja (velja tudi za podjetja, ki pripoznavajo kumulativni učinek začetka uporabe standarda 
na datum prve uporabe). 
 
Vodstvo sicer še ni v celoti opravilo začetne ocene možnega vpliva MSRP 15 na računovodske 
izkaze podjetja, vendar predvideva, da novi standard na datum prve uporabe ne bo 
pomembno vplival nanje. Glede na naravo poslovanja in vrsto prihodkov družbe se čas 
pripoznanja in merjenje njegovih prihodkov predvidoma ne bosta spremenila z uporabo 
MSRP 15. 
 
• MSRP 9 Finančni instrumenti (2014) 
 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje; uporablja se za nazaj z 
nekaterimi izjemami. Spremembe preteklih obdobij se ne zahtevajo in so dovoljene samo, če 
so informacije na voljo brez upoštevanja poznejših spoznanj. Uporaba pred tem datumom je 
dovoljena.) 
 
Ta standard nadomešča MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje, pri čemer 
izjema po MRS 39 glede obračunavanja varovanja poštene vrednosti portfelja finančnih 
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sredstev ali finančnih obveznosti pred obrestnim tveganjem še naprej ostaja v veljavi, tako da 
podjetja v tem primeru lahko izberejo računovodsko usmeritev in bodisi uporabijo MRSP 9 
bodisi še naprej uporabljajo MRS 39 za obračunavanje vseh varovanj pred tveganjem, vse 
dokler ne začne veljati standard na podlagi projekta IASB na področju makro obračunavanja 
varovanja pred tveganjem. 
 
Podlage za merjenje finančnih sredstev – odplačna vrednost, poštena vrednost prek drugega 
vseobsegajočega donosa (PVIVD), poštena vrednost prek poslovnega izida (PVIPI) – so sicer 
podobne kot v MRS 39, vendar so merila razvrščanja v ustrezno kategorijo merjenja bistveno 
drugačna.  
 
Finančno sredstvo se meri po odplačni vrednosti, če sta izpolnjena naslednja pogoja:  
• finančno sredstvo se poseduje v okviru poslovnega modela, katerega cilj je 
posedovanje finančnih sredstev z namenom prejemanja pogodbenih denarnih tokov; in  
• v skladu s pogodbenimi pogoji finančnega sredstva na določene datume prihaja do 
denarnih tokov, ki so izključno odplačila glavnice in obresti na neporavnano glavnico.  
 
Sicer pa se finančno sredstvo, npr. v primeru kapitalskih instrumentov drugih podjetij, meri po 
pošteni vrednosti. 
 
Dobički in izgube iz ponovnega merjenja finančnih sredstev po pošteni vrednosti se pripoznajo 
v poslovnem izidu, z izjemo finančnih sredstev, ki se posedujejo v okviru poslovnega modela, 
katerega cilj je tako pridobitev pogodbeno dogovorjenih denarnih tokov kot prodaja teh 
sredstev – dobički in izgube iz njihovega ponovnega merjenja se pripoznajo v IVD. 
 
Poleg tega se lahko podjetje v zvezi z netrgovalnimi lastniškimi instrumenti nepreklicno odloči, 
da poznejše spremembe poštene vrednosti (vključno z dobički in izgubami iz tečajnih razlik) 
predstavi v drugem vseobsegajočem donosu. Teh pozneje v nobenih okoliščinah ne sme 
prerazvrstiti v poslovni izid. 
 
Za dolžniške instrumente, merjene po PVIVD, se prihodki od obresti, pričakovane kreditne 
izgube in dobički ali izgube iz tečajnih razlik pripoznajo v poslovnem izidu na enak način kot za 
sredstva, merjena po odplačni vrednosti. Drugi dobički ali izgube se pripoznajo v drugem 
vseobsegajočem donosu in se ob odpravi pripoznanja prerazvrstijo v poslovni izid.  
 
Ta model oslabitve po MSRP 9 nadomešča model »nastalih izgub« po MRS 39 z v prihodnost 
usmerjenim modelom »pričakovanih kreditnih izgub« (PKI), kar pomeni, da se bodo popravki 
vrednosti zaradi oslabitev lahko pripoznali brez čakanja na škodni dogodek. Novi model 
oslabitve se bo uporabljal za finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti ali PVIVD, razen 
naložb v lastniške instrumente, pa tudi za sredstva iz pogodb.  
 
V skladu z MSRP 9 se bo popravek vrednosti za izgubo meril na eni od naslednjih podlag: 
• 12-mesečnih pričakovanih kreditnih izgubah. To so pričakovane kreditne izgube, ki 
izhajajo iz možnih dogodkov neplačila v 12 mesecih po datumu poročanja; ter  
• pričakovanih kreditnih izgub v celotnem obdobju trajanja. To so pričakovane kreditne 
izgube, ki izhajajo iz vseh možnih dogodkov neplačila v pričakovanem obdobju trajanja 
finančnega instrumenta. 



62 

 

MSRP 9 vključuje nov splošen model obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki 
obračunavanje varovanja pred tveganjem bolj približa upravljanju tveganj. Vrste razmerij 
varovanja – poštena vrednost, denarni tok in čista finančna naložba v posel v tujini – ostajajo 
nespremenjene, vendar bo potrebna dodatna presoja.  
 
Standard vsebuje nove zahteve glede doseganja, nadaljevanja in prenehanja obračunavanja 
varovanja pred tveganjem ter dovoljuje, da se kot varovane postavke pripoznajo dodatne 
izpostavljenosti.  
 
Zahteva obsežna dodatna razkritja glede upravljanja tveganj in dejavnosti varovanja v 
podjetju. 
 
Družba predvideva, da novi standard na datum prve uporabe ne bo pomembno vplival na 
njegove računovodske izkaze. 
 
• Spremembe MSRP 4: Uporaba MSRP 9 Finančni instrumenti z MSRP 4 Zavarovalne 
pogodbe  
 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje; uporablja se za naprej.) 
 
Spremembe naslavljajo vprašanja glede uporabe MSRP 9 pred uporabo standarda, ki bo 
nadomestil MSRP 4 in ga IASB še pripravlja. Spremembe uvajajo dve možni rešitvi. Ena rešitev 
je začasno izvzetje uporabe MSRP 9, kar v praksi pomeni odložitev njegove uporabe za 
nekatere zavarovalnice. Druga rešitev je izravnalni pristop k predstavitvi, kar omili volatilnost, 
ki bi jo lahko povzročila uporaba MSRP 9 pred prihajajočim standardom o zavarovalnih 
pogodbah. 
 
Družba predvideva, da bodo spremembe na dan prve uporabe pomembno vplivale na njegove 
računovodske izkaze, saj bo volatilnost, ki jo povzroča uporaba MSRP 9, pripoznana v drugem 
vseobsegajočem donosu in ne v poslovnem izidu. 
 
• MSRP 16 Najemi  

(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom 
je dovoljena, če podjetje uporabi tudi MSRP 15.) 

 

MSRP 16 nadomešča MRS 17 Najemi in povezana pojasnila. Standard odpravlja dozdajšnji 
dvojni model obračunavanja najemov ter namesto tega od podjetij zahteva, da večino 
najemov prikažejo bilančno, z uporabo enega samega modela, ter tako odpravijo razlikovanje 
med poslovnim in finančnim najemom.  

 

V skladu z MSRP 16 je pogodba najemna pogodba oziroma vsebuje najem, če se z njo prenaša 
pravica do obvladovanja uporabe določenega sredstva za določeno obdobje v zameno za 
nadomestilo. Za takšne pogodbe novi model od najemnika zahteva, da pripozna sredstvo, ki 
predstavlja pravico do uporabe, in obveznost iz najema. Sredstvo, ki predstavlja pravico do 
uporabe, se amortizira, na obveznost iz najema pa tečejo obresti. Zaradi tega bodo za večino 
najemov stroški nastali na začetku, pa čeprav bo najemnik plačeval enake letne najemnine.  
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Novi standard za najemnike uvaja številne omejene izjeme, ki vključujejo: 

• najeme, ki imajo trajanje najema največ 12 mesecev in nimajo možnosti nakupa; ter  

• najeme, pri katerih je sredstvo, ki je predmet najema, sredstvo majhne vrednosti 
(»potrošna dobrina«). 

 

Ne glede na povedano obračunavanje pri najemodajalcu ostane v glavnem nespremenjeno, 
ker se razlikovanje med poslovnim in finančnim najemom ohrani.  

Družba predvideva, da novi standard na datum prve uporabe ne bo pomembno vplival na 
njegove računovodske izkaze, saj ne nastopa kot stranka po pogodbi, ki bi spadala v področje 
uporabe MSRP 16. 
 
• Cikel letnih izboljšav MSRP 2014–2016  
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, z izjemo sprememb MSRP 
12, ki veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje.) 
 
Izboljšave MSRP (2014–2016) vsebujejo 3 spremembe standardov. Glavne spremembe se 
nanašajo na naslednje: 
• ukinjajo kratkoročna izvzetja za začetne uporabnike (MSRP 1 Prva uporaba 
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja) v zvezi, med drugim, s prehodnimi 
določbami MSRP 7 Finančni instrumenti – razkritja, ki se nanašajo na primerjalna razkritja in 
prenose finančnih sredstev, in MRS 19 Zaslužki zaposlencev; izvzetja so bila ukinjena zato, ker 
so bila dovoljena subjektom samo za poročevalska obdobja, ki so že minila; 
• pojasnjujejo, da se zahteve MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih (razen 
razkritja povzetka finančnih informacij v skladu z odstavki B10–B16 standarda) nanašajo na 
podjetja, ki imajo delež v odvisnih podjetjih ali skupnih podvigih ali pridruženih podjetjih ali 
nekonsolidiranih strukturiranih podjetjih, razvrščenih med sredstva za prodajo ali ustavljeno 
poslovanje v skladu z MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje; ter 
 
pojasnjujejo, da se mora odločitev za izvzetje od uporabe kapitalske metode v skladu z MRS 
28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige sprejeti posebej za vsako 
pridruženo podjetje ali skupni podvig ob začetnem pripoznanju takšnega pridruženega 
podjetja ali skupnega podviga. 
 
Družba predvideva, da nobena od omenjenih sprememb ne bo pomembno vplivala na njegove 
računovodske izkaze. 
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Novi standardi in pojasnila, ki jih Evropska unija še ni sprejela 

 
• Spremembe MSRP 10 in MRS 28 Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in 
njegovim pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom 
 
(Evropska komisija se je odločila, da sprejetje odloži za nedoločen čas.) 
 
Spremembe pojasnjujejo, da je obseg pripoznavanja dobička ali izgube pri poslu s pridruženim 
podjetjem ali skupnim podvigom odvisen od tega, ali prodana ali prispevana sredstva 
predstavljajo poslovni subjekt: 
• dobiček ali izguba se pripoznata v celoti, če se posel med vlagateljem in pridruženim 
podjetjem ali skupnim podvigom nanaša na prenos sredstva ali sredstev, ki predstavljajo 
poslovni subjekt (bodisi v lasti odvisnega podjetja ali ne), medtem ko 
• dobiček ali izguba se pripoznata delno, če se posel med vlagateljem in pridruženim 
podjetjem ali skupnim podvigom nanaša na sredstva, ki ne predstavljajo poslovnega subjekta, 
tudi če so v lasti odvisnega podjetja. 
Družba predvideva, da bodo spremembe na dan prve uporabe pomembno vplivale na njegove 
računovodske izkaze. 
 

• MSRP 17 Zavarovalne pogodbe  

(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje; uporablja se za naprej. 
Uporaba pred tem datumom je dovoljena.) 
 
To določilo še ni sprejeto s strani EU. 
 
MSRP 17 nadomešča MSRP 4, ki je bil leta 2004 sprejet kot vmesni standard. MSRP 4 je 
podjetjem izjemoma omogočil, da zavarovalne pogodbe še naprej obračunavajo v skladu z 
nacionalnimi računovodskimi standardi, kar je imelo za posledico številne različne pristope. 
 
MSRP 17 rešuje problem primerljivosti, ki ga je povzročil MSRP 4, saj zahteva, da se vse 
zavarovalne pogodbe obračunavajo na dosleden način, od česar imajo korist tako vlagatelji 
kot zavarovalnice. Zavarovalne obveznosti se obračunavajo z uporabo trenutne namesto 
izvirne vrednosti. 
 
Družba predvideva, da spremembe na dan prve uporabe ne bodo pomembno vplivale na 
njegove računovodske izkaze, saj podjetje ne deluje v zavarovalni panogi. 
 
• OPMSRP 22 Transakcije v tujih valutah in predujmi 
 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom 
je dovoljena.) 
 
To pojasnilo še ni sprejeto s strani EU. 
 
OPMSRP 22 vsebuje zahteve glede menjalnega tečaja, ki se uporabi pri poročanju o 
transakcijah v tujih valutah (npr. tistih v zvezi s prihodki), za katere se plačilo opravi ali prejme 
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vnaprej, ter pojasnjuje, da je datum transakcije datum, na katerega podjetje prvič pripozna 
predplačilo ali odloženi prihodek iz naslova predujma. Za transakcije, ki vključujejo večkratna 
plačila ali prejemke, velja, da za vsako plačilo ali prejemek velja poseben datum transakcije. 
 
Družba predvideva, da pojasnilo na dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na njegove 
računovodske izkaze, saj podjetje ob začetnem pripoznanju nedenarnih sredstev ali 
nedenarnih obveznosti v zvezi z danimi ali prejetimi predujmi uporablja menjalni tečaj, ki je v 
veljavi na dan transakcije. 
 

• OPMSRP 23 Negotovosti glede obravnavanja davka iz dohodka 

 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom 
je dovoljena.) 
 
To pojasnilo še ni sprejeto s strani EU. 
 
OPMSRP 23 pojasnjuje obračunavanje davka iz dohodka, ki ga morajo davčni organi šele 
potrditi, pri čemer skuša tudi okrepiti preglednost. OPMSRP 23 pravi, da je ključni preskus ta, 
ali je verjetno, da bo davčni organ potrdil obračunavanje, ki ga je izbralo podjetje. Če je 
verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo obračunavanje, potem so zneski davka, 
prikazani v računovodskih izkazih, skladni z davčno napovedjo, z merjenjem odmerjenega in 
odloženega davka pa ni povezana nobena negotovost. Sicer pa se obdavčljivi dobiček (ali 
davčna izguba), davčna osnova in neizrabljene davčne izgube določijo na način, ki bolje kaže 
na izid v zvezi z negotovostjo, in sicer z uporabo enega samega najverjetnejšega zneska ali 
pričakovane vrednosti (vsote z verjetnostjo tehtanih zneskov). Podjetje mora domnevati, da 
bo davčni organ proučil stanje in v celoti poznal vse pomembne informacije. 
 
Družba predvideva, da pojasnilo na datum prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na njegove 
računovodske izkaze, saj ne deluje v kompleksnem večnacionalnem davčnem okolju. 
 

• Spremembe MSRP 2 Razvrstitev in merjenje plačil z delnicami  

(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje; uporablja se za naprej. 
Uporaba pred tem datumom je dovoljena.)  
 
Te spremembe še niso sprejete s strani EU. 
 
Spremembe pojasnjujejo obračunavanje plačil z delnicami v zvezi z naslednjim:  

• vplivi zahtevanih ali nezahtevanih pogojev na merjenje z denarnimi sredstvi 
poravnanih plačil z delnicami; 

• plačilnimi transakcijami z delnicami, za katere se uporablja neto poravnava, in sicer v 
zvezi z obveznostmi za odtegnjeni davek; ter  

• spremembo pogojev plačila z delnicami, ki spreminja razvrstitev transakcije iz 
poravnanih z denarjem v poravnane z lastniškim kapitalom. 

Družba predvideva, da spremembe na datum prve uporabe ne bodo pomembno vplivale na 
njegove računovodske izkaze, saj podjetje ne opravlja plačil z delnicami. 
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• Spremembe MRS 40 Prenosi naložbenih nepremičnin 
(Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom 
je dovoljena.) 
 
Te spremembe še niso sprejete s strani EU. 
 
Spremembe pojasnjujejo prenose v naložbene nepremičnine ali iz njih: 
• prenos v naložbene nepremičnine ali iz njih se opravi samo, ko se spremeni uporaba 
nepremičnine; ter 
• ob takšni spremembi uporabe je potrebna presoja, ali se nepremičnina šteje kot 
naložbena nepremičnina.  
Družba predvideva, da spremembe na datum prve uporabe ne bodo pomembno vplivale na 
njegove računovodske izkaze, saj podjetje prenese nepremičnino v naložbene nepremičnine 
ali iz njih samo, kadar pride do dejanske spremembe v uporabi nepremičnine/nima naložbenih 
nepremičnin. 
 
• Spremembe MSRP 9: Elementi predčasnega plačila z negativnim nadomestilom  
 
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje.)   
 
Te spremembe še niso sprejete s strani EU. 
 
Te spremembe naslavljajo vprašanja glede obračunavanja finančnih sredstev, ki vključujejo 
posebne pogodbene možnosti predplačila. Vprašanja so se zlasti nanašala na to, kako naj 
podjetje razvrsti in meri dolžniški instrument, če je bilo dolžniku dovoljeno, da ga odplača 
predčasno v znesku, manjšem od neplačane glavnice in nabranih obresti. Takšno predčasno 
plačilo se pogosto opiše, kot da vključuje »negativno nadomestilo«. Podjetje, ki uporablja 
MSRP 9, meri takšno finančno sredstvo s t. i. negativnim nadomestilom po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida.  
 
Te spremembe podjetjem omogočajo, da nekatera finančna sredstva z možnostjo 
predčasnega plačila z negativnim nadomestilom merijo po odplačni vrednosti. 
 
Družba predvideva, da spremembe na datum prve uporabe ne bodo pomembno vplivale na 
njegove računovodske izkaze. 
 
• Spremembe MRS 28 Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih  
 
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje.)  
 
Te spremembe še niso sprejete s strani EU. 
 
Spremembe pojasnjujejo, da podjetja obračunajo finančne naložbe v pridružena podjetja ali 
skupne podvige, za katere se ne uporablja kapitalska metoda, v skladu z določbami MSRP 9 
Finančni instrumenti. 
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Družba pričakuje, da spremembe na datum prve uporabe ne bodo imele pomembnega vpliva 
na njegove računovodske izkaze. 
 
• Cikel letnih izboljšav MSRP 2015–2017  
 
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje.)  
 
Te letne izboljšave še niso sprejete s strani EU. 
 
Izboljšave MSRP (2015–2017) vsebujejo štiri spremembe standardov. Glavne spremembe se 
nanašajo na naslednje: 
• pojasnjujejo, da podjetje ponovno izmeri svoje prejšnje deleže v skupnih dejavnostih, 
ko prevzame obvladovanje podjetja v skladu z MSRP 3 Poslovne združitve; 
• pojasnjujejo, da podjetje ne izmeri ponovno svojih prejšnjih deležev v skupnih 
dejavnostih, ko prevzame skupno obvladovanje podjetja v skladu z MSRP 11 Skupni aranžmaji;  
• pojasnjuje, da mora podjetje vedno obračunati davčne posledice plačila dividend na 
dobiček ali izgubo, drugi vseobsegajoči donos ali kapital, odvisno od tega, kje je najprej 
pripoznalo pretekle transakcije ali dogodke, ki so ustvarili dobiček za razdelitev; ter 
• pojasnjuje, da mora podjetje izključiti iz skupnih posojil tista, ki jih pridobi posebej za 
namen pridobitve sredstev v pripravi, in sicer dokler praktično vse dejavnosti, ki so potrebne 
za pripravo sredstva za nameravano uporabo ali prodajo, niso zaključene, saj se posojila, 
pridobljena posebej za namen pridobitve sredstev v pripravi, ne bi smela uporabljati za 
posojila, prvotno pridobljena posebej za namen pridobitve sredstev v pripravi, ki so že 
pripravljena za nameravano uporabo ali prodajo. 
 
Družba predvideva, da nobena od omenjenih sprememb ne bo pomembno vplivala na njegove 
računovodske izkaze. 
 
• Spremembe MRS 19: Zaslužki zaposlencev  
 
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje.)  
 
Te spremembe še niso sprejete s strani EU. 
 
Spremembe zahtevajo, da podjetje uporablja trenutne in posodobljene predpostavke ko pride 
do spremembe programa in spremembe, omejitve ali skrčenja z namenom določitve stroškov 
sprotnega službovanja in čistih obresti v poročevalskem obdobju po spremembi programa. 
 
Družba pričakuje, da spremembe na datum prve uporabe ne bodo imele pomembnega vpliva 
na njegove računovodske izkaze. 
 
 
2.3.3 Podlaga za merjenje 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni ob predpostavki delujoče družbe in ob upoštevanju 
nastanka poslovnega dogodka. 
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Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti bilančnih postavk. 
 
Upoštevane so sledeče kakovostne značilnosti računovodskih izkazov: 

- Pošteno predstavljanje in skladnost z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja: računovodski izkazi pošteno prikazujejo finančno stanje, finančno 
uspešnost in denarne tokove družbe. 

- Doslednost predstavljanja: predstavljanje in razvrščanje postavk v računovodskih 
izkazih je enako iz obdobja v obdobje.  

- Bistvenost in združevanje: vsaka bistvena skupina, sestavljena iz podobnih postavk, je 
v računovodskih izkazih predstavljena posebej. Postavke različne narave ali vloge so 
predstavljene posebej, razen če so nebistvene. 

- Pobotanje: niti sredstva in obveznosti do virov sredstev, niti prihodki in odhodki niso 
pobotani, razen če standard ali pojasnilo pobotanje zahteva oziroma dovoljuje. 

- Primerjalne informacije: razen če standard ali pojasnilo dovoljuje ali zahteva drugače, 
je pri vseh prikazanih zneskih v računovodskih izkazih razkrita primerjalna informacija 
iz preteklega obdobja. Primerjalne informacije so vključene v besedne in opisne 
informacije, če je to potrebno za razumevanje računovodskih izkazov obravnavanega 
obdobja. 

 

2.3.4 Valutna poročanja 
 
 
2.3.4.1 Funkcijska in predstavitvena valuta 

 
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, ki je hkrati 
funkcijska in predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko 
prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.  
 
 
2.3.4.2 Prevedba tujih valut 
 
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na 
dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega 
obdobja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju.  
 
 
Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se 
pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene 
vrednosti.  
 
Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, in sicer po neto načelu (razlika med 
pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami med prihodki oziroma razlika med negativnimi in 
pozitivnimi tečajnimi razlikami med odhodki).  
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2.3.5 Uporaba ocen in presoj 
 
Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje določene ocene in 
predpostavke, ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, prihodkov in odhodkov ter 
razkritja pogojnih sredstev in obveznosti v poročevalnem obdobju.  
 
Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih 
okoliščinah štejejo za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o knjigovodski 
vrednosti sredstev in obveznosti. Ker so ocene in predpostavke podvržene subjektivni presoji 
in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene 
se redno preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, v katerem so 
bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe 
in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja. 
 
Ocene in predpostavke so prisotne pri najmanj naslednjih presojah: 

- oceni dobe koristnosti amortizirljivih sredstev, 
- preizkusu oslabitve sredstev, 
- oceni čiste iztržljive vrednosti zalog, 
- oceni udenarljive vrednosti terjatev, 
- oceni rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob 

upokojitvi, 
- oceni drugih rezervacij, 
- oceni pogojnih obveznosti in sredstev. 

 
 
2.3.6 Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja 
 
Pomembni dogodki po datumu izkaza finančnega položaja: 
 
Na osnovi končnega Poročila o monitoringu emisij TGP za leto 2017 je TEŠ s proizvodnjo 
električne in toplotne energije emitiral v okolje 4.073.442 ton CO2. Konec aprila bo družba za 
poravnavo dajatev za onesnaževanje okolja v skladu z določili Zakona o varstvu okolja predala 
4.073.442 emisijskih kuponov (1 kupon/tona CO2). Za poravnavo dajatev bo družba porabila 
3.924.163 emisijskih kuponov, ki jih je v mesecu marcu kupila od HSE, 58.102 brezplačnih 
kuponov, razlika 91.177 emisijskih kuponov bo predvidoma zagotovljena delno iz zaloge in 
delno z novim nakupom pri HSE. 
 
 
2.3.7 Pomembne računovodske usmeritve 
 
Računovodski izkazi družbe so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, prikazanih v 
nadaljevanju. Navedene računovodske usmeritve so uporabljene za obe predstavljeni leti, 
razen če ni drugače navedeno. 
 
Kadar je bilo potrebno, smo primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu s 
predstavitvijo informacij v tekočem letu. 
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2.3.7.1 Neopredmetena sredstva 
 
Neopredmetena sredstva sodijo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje dejavnosti 
družbe, pri tem pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje licence 
in programsko opremo ter emisijske kupone. 
 
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V 
nabavno vrednost se vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne dajatve, po odštetju 
trgovskih in drugih popustov, ter vsi stroški, neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za 
nameravano uporabo. Stroški izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu 
neopredmetenega sredstva v pripravi (to je do aktivacije sredstva), se pripoznajo kot del 
nabavne vrednosti takega sredstva. 
 
Za poznejše merjene neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  
 
Emisijski kuponi so dolgoročne premoženjske pravice z nedoločeno dobo koristnosti in so 
vrednoteni v skladu s pojasnili Slovenskega inštituta za revizijo. 
 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. 
Amortizacija se začne obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za 
uporabo. 
 
Preostala vrednost neopredmetenega sredstva je ocenjeni znesek, ki bi ga družba v sedanjosti 
dobila pri odtujitvi sredstva po zmanjšanju za ocenjene stroške odtujitve, če bi bilo sredstvo že 
toliko staro in v takšnem stanju kot se pričakuje ob koncu njegove dobe koristnosti. Družba nima 
neopredmetenih sredstev, za katere bi ob nabavi evidentirala preostalo vrednost. 
 
Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se 
slabijo. 
 
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin neopredmetenih 
sredstev se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. 
 
V primeru podaljšane dobe koristnosti se stroški obračunane amortizacije v poslovnem letu 
zmanjšajo, v primeru skrajšanja dobe koristnosti pa povečajo. Prilagoditev dobe koristnosti je 
potrebno preračunati tako, da se bo neopredmeteno sredstvo zamortiziralo v novi predvideni 
dobi koristnosti. Sprememba dobe koristnosti se obravnava kot sprememba računovodske 
ocene ter vpliva le na obdobje v katerem je bila računovodska ocena spremenjena in na vsako 
naslednje obdobje v preostali dobi koristnosti.  
 
Dobe koristnosti – neopredmetena sredstva 
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Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo 
prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katera se stroški nanašajo. Vsi drugi 
stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih. 
 
 
2.3.7.2 Nepremičnine, naprave in oprema 
 
Nepremičnine, naprave in oprema so del dolgoročnih sredstev v lasti družbe, ki se uporabljajo 
za opravljanje dejavnosti družbe. Nepremičnine, naprave in oprema vključujejo zemljišča, 
zgradbe, proizvajalno opremo, drugo opremo in sredstva v gradnji in izdelavi. 
 
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano 
amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč in drugih sredstev in ki se ne 
amortizirajo in ki se prikažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna 
vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva.  
Deli naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna 
sredstva.  
Predvideni zneski stroškov večjih rednih pregledov in popravil (remonti) naprav in opreme se 
obravnavajo kot deli. To so popravila, ki se izvajajo običajno vsakih nekaj let – ciklično, in 
povzročajo pomembne izdatke. 
 
Družba nima brezplačno pridobljene nepremičnine, naprave in opremo. 
 
Stroški izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v 
pripravi (to je do aktivacije sredstva), se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva.  
 
Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme se uporablja model nabavne vrednosti.  
 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela sredstva in preostale vrednosti. 
Amortizacija se začne obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za 
uporabo. Sredstva v gradnji oziroma izdelavi se ne amortizirajo. 
 
Amortizacijske stopnje nepremičnin, naprav in opreme so določene na podlagi ocene 
poslovodstva glede pričakovane dobe koristnosti posameznih proizvodnih enot.  
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Dobe koristnosti – nepremičnin, naprav in opreme ter proizvajalne opreme in delov 
proizvajalne opreme 

 
 
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob 
koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  
 
V primeru podaljšanja dobe koristnosti družba zmanjša, v primeru skrajšanja dobe koristnosti 
pa poveča že obračunane stroške amortizacije v obravnavanem poslovnem letu. Prilagoditev 
dobe koristnosti je potrebno preračunati tako, da se bo sredstvo zamortiziralo v novi predvideni 
dobi koristnosti. Sprememba dobe koristnosti se obravnava kot sprememba računovodske 
ocene ter vpliva le na obdobje v katerem je bila računovodska ocena spremenjena in na vsako 
naslednje obdobje v preostali dobi koristnosti.  
 
Stroški zamenjave nekega dela sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti tega sredstva, če 
je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale 
v družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi stroški (npr. tekoče 
vzdrževanje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih. 
 
Preostala vrednost sredstva je ocenjeni znesek, ki bi ga družba v tistem trenutku prejela za 
odtujitev sredstva, po zmanjšanju za pričakovane stroške odtujitve, če bi starost in stanje 
sredstva že nakazovala na konec njegove dobe koristnosti. 
 
Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme, se ugotavljajo kot razlika 
med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in se izkažejo 
med drugimi poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti.  
 
 
2.3.7.3 Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe 
 
Naložbe v pridružene družbe so tiste, v katerih ima družba pomemben vpliv, praviloma se njen 
delež v taki družbi giblje med 20 - 50 %. 
 
Naložbe v pridružene družbe so v računovodskih izkazih družbe izkazane po nabavni vrednosti.  
 
 
 

v letih od - do

Zgradbe 17 - 41 let

Deli zgradb 5 - 40 let

Proizvajalna oprema 7- 49 let

Deli proizvajalne opreme 2,5 - 14 let

Računalniška oprema 2-5 let

Pohištvo 3-10 let

Osebna vozila 5-12 let

Druga vozila 5-25 let

Druge naprave in oprema 3-50 let
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2.3.7.4 Finančni instrumenti 
 
Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:  

- neizpeljana finančna sredstva in 
- neizpeljane finančne obveznosti. 

 
 

2.3.7.4.1 Neizpeljana finančna sredstva 
 
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo naložbe, terjatve in posojila ter denar in denarne 
ustreznike.  
 
Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov 
iz tega sredstva ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva 
na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.  
 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena 
kot razpoložljiva za prodajo (vključno z Drugimi dolgoročnimi finančnimi naložbami) ali pa niso 
uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega 
izida. 
 
Družba meri finančno sredstvo po nabavni vrednosti, v kolikor poštene vrednosti ni mogoče 
zanesljivo oceniti. Vsaj enkrat letno se preverjajo morebitni znaki slabitve. 
 
Posojila in terjatve 
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki 
ne kotirajo na delujočem trgu.  
 
Ob začetnem pripoznanju so izkazana po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške 
posla. Po začetnem pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti ter 
zmanjšajo za izgube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve so v izkazu finančnega položaja izkazana 
med finančnimi in poslovnimi sredstvi in zajemajo dana posojila, dane depozite, terjatve do 
kupcev in terjatve do drugih. 
 
Posojila se v poslovnih knjigah pripoznajo po datumu poravnave, terjatve pa po datumu 
trgovanja. 
 
Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12 mesecev po datumu 
izkaza finančnega položaja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna sredstva.  
 
Terjatve za dane predujme so v izkazu finančnega položaja izkazane po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za vrednost davka na dodano vrednost. 
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Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in 
druge kratkoročne, hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo treh mesecev ali manj. 
Izkazana so po nabavni vrednosti.  
 
 
2.3.7.4.2 Neizpeljane finančne obveznosti 

 
Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne in finančne obveznosti. Neizpeljane 
finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se 
neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se izmerijo po odplačni vrednosti po 
metodi veljavnih obresti.  
 
Prejeta posojila se na začetku pripozna na dan njihove poravnave (plačila), ostale neizpeljane 
finančne obveznosti pa na datum trgovanja. 
 
Del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo prej kot v letu dni po datumu izkaza 
finančnega položaja, je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 
 
 
2.3.7.5 Sredstva namenjena za prodajo  
 
Sredstvo ali skupina sredstev namenjenih za prodajo so tista za katera se utemeljeno 
predvideva, da bo njihova vrednost poravnana s prodajo v naslednjih 12 mesecih, ne pa z 
nadaljnjo uporabo.  
 
Sredstvo ali skupina sredstev namenjenih za prodajo se izmeri po knjigovodski vrednosti ali 
pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je manjša. 
 
 
2.3.7.6 Zaloge 
 
Zaloge so vrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed 
njiju. Izvirna vrednost zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve 
in neposredni stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni 
stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški 
spremljanja blaga in drugi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno pridobljenemu 
trgovskemu blagu in materialu. Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako tiste, ki so navedeni na 
računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posamezno nabavo.  
 
Družba za vrednotenje zalog materiala in drobnega inventarja ter za izkazovanje stroškov 
oziroma odhodkov uporablja metodo povprečnih drsečih cen. 
Metodo zaporednih cen (fifo) družba uporablja samo za vrednotenje porabe premoga in plina, 
saj se premog in plin, ki je bil prvi kupljen, tudi prvi porabi. Družba konec leta izkazuje varnostno 
zalogo premoga v višini 1.722 TJ 
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Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, 
zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi poškodovanih, 
pretečenih, neuporabnih zalog se opravijo redno med letom po posameznih postavkah.  
 
Najmanj enkrat na leto in sicer po stanju na dan izdelave letnih računovodskih izkazov se oceni 
dokaze o oslabitvi zalog. Oslabljenost zalog se oceni za vsako posamezno vrsto zalog. Posamezne 
vrste zalog se razporedi v skupine zalog s podobnimi lastnostmi, na podlagi časovne 
komponente gibanja zalog. Pri oceni oslabitve za posamezno skupino se uporabljajo kriteriji 
strokovne presoje, nadaljnje uporabe ali prodaje.  
 
 
2.3.7.7 Oslabitev sredstev 
 
 
2.3.7.7.1 Finančna sredstva 
 
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je 
razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti. 
 
Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani 
dolžnika; poslabšanje plačilne sposobnosti posojilojemalcev; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; 
izginotje delujočega trga za tovrstni instrument.  
 
Oslabitev terjatev 
Družba oceni dokaze o oslabitvi terjatev individualno. Če se oceni, da knjigovodska vrednost 
terjatve presega njeno pošteno, to je udenarljivo vrednost, se terjatev slabi.  
 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 
znesku, se izkažejo kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek pa kot sporne terjatve. 
 
Za dokončne odpise terjatev so potrebne ustrezne dokazne listine: pravnomočni sklepi prisilne 
poravnave, stečajnega postopka, sodne odločbe ali druge ustrezne listine. 
 
V primeru, da so bila opravljena vsa dejanja s skrbnostjo dobrega gospodarja, za dosego 
poplačila določene neporavnane terjatve in v primeru, da bi bilo zaradi višine zneska terjatve za 
družbo negospodarno, da se gre v postopek izterjave preko sodišča, se terjatev v celoti 
dokončno odpiše na podlagi sklepa poslovodstva. 
Izgube zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom se pripoznajo v poslovnem izidu. 
 
 
2.3.7.7.2 Nefinančna sredstva 

 
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih nefinančnih 
sredstev z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se 
oceni nadomestljiva vrednost sredstva.  
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Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je vrednost pri uporabi ali poštena 
vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva 
pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z 
uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti 
denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni 
mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo 
denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisna od prejemkov drugih sredstev 
ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota).  
 
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova/njena 
knjigovodska vrednost presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v 
izkazu poslovnega izida.  
 
Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti 
in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi 
oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi 
nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere 
povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila 
ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila 
pripoznana izguba zaradi oslabitve. 
 
 
2.3.7.8 Kapital 
 
Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha 
delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega 
premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri 
poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšuje ga izguba pri poslovanju in izplačila lastnikom, 
povečuje pa dobiček ustvarjen v obdobju.  
 
Osnovni kapital in kapitalske rezerve predstavljajo denarne in stvarne vložke lastnika. 
 
Kapitalske rezerve predstavljajo splošni prevrednotovalni popravki kapitala. Znesek se lahko 
uporabi zgolj za povečanje osnovnega kapitala in pokrivanje izgube.  
 
Zakonske in druge rezerve iz dobička so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička  predhodnih 
let. Oblikovane so na podlagi sklepa ustreznega organa vodenja in nadzora. 
 
Rezerva za pošteno vrednost predstavlja zneske prevrednotenj posameznih kategorij sredstev. 
 
V zadržanem poslovnem izidu so izkazani poslovni izidi preteklih let in tekočega leta. 
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2.3.7.9 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 
 
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana 
k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so 
oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 
 
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine ob upokojitvi in 
jubilejne nagrade, diskontirane na konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega 
zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih 
jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun z uporabo projicirane enote pripravi aktuar, ki se izbere 
na nivoju skupine. Plačila za odpravnine ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo 
oblikovane rezervacije. 
 
 
2.3.7.10 Zaslužki zaposlencev 
 
Obveze kratkoročnih zaslužkov zaposlenih so merjene brez diskontiranja in so izkazane med 
odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno. 
Obveznosti so izkazane v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki kratkoročnim prejemkov, 
če ima družba sedanjo pravno ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi preteklega 
opravljenega dela zaposlene osebe in je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
 
2.3.7.11 Druge rezervacije 
 
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, 
ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok 
dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.  
 
Vrednost rezervacije mora biti enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki bodo po pričakovanju 
potrebni za poravnavo obveze. Ker so rezervacije namenjene pokrivanju verjetnih, ne pa gotovih 
obveznosti, je znesek, pripoznan kot rezervacija, najboljša ocena izdatkov, potrebnih za 
poravnavo obveze, obstoječe na dan izkaza finančnega položaja. Pri doseganju najboljše ocene 
rezervacije se upoštevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno spremljajo dogodke in 
okoliščine. 
Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so 
bile oblikovane. To pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški oziroma odhodki ne pojavijo 
več v poslovnem izidu.  
 
V primeru da se predvidene obveznosti ne pojavijo se znesek oblikovanih rezervacij odpravi in 
izkaže med drugimi poslovnimi prihodki. 
 
 
2.3.7.12 Druga sredstva in obveznosti 
 
Med drugimi sredstvi so izkazane dolgoročne in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
(odloženi stroški in nezaračunani prihodki). 
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Odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega 
izida. Nezaračunani prihodki so prihodki, ki se upoštevajo v poslovnem izidu, čeprav še niso bili 
zaračunani. 
 
Med drugimi obveznostmi so izkazane dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
(vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki). 
 
Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje in že 
trenutno vplivajo na poslovni izid. 
 
Odloženi prihodki so prihodki, ki bodo po datumu izkaza finančnega položaja pokrili predvidene 
odhodke. Mednje uvrščamo tudi prejete državne podpore in s sredstvi povezane podpore. 
 
 
2.3.7.13 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva 
 
Pogojna obveznost je: 
- možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj potrdi samo pojavitev ali 

nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje v celoti; 
ali 

- sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker ni verjetno, da 
bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, ali 
zneska obveze ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo. 
 

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj potrdi le 
pojavitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje 
v celoti.  
Družba pogojnih obveznosti in sredstev še ne pripozna v Izkazu finančnega položaja.  
 
 
2.3.7.14 Prihodki  
 
Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega 
naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske 
popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, 
povezanih z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim 
povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov in ko družba preneha odločati o prodanih 
proizvodih.  
 
Prodaja proizvodov se pripozna, ko družba stranki dostavi proizvode; stranka je proizvode 
sprejela, izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena. V primeru, da ima družba 
več pozitivnih, kot negativnih tečajnih razlik iz poslovanja, te izkaže med čistimi prihodki od 
prodaje blaga. 
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Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede na 
zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega dela 
celotnih storitev.  
 
Prihodki iz naslova obračunanih zamudnih obresti in z njimi povezane terjatve se ob nastanku 
pripoznajo če je verjetno, da bodo gospodarske koristi povezane s poslom, pritekale v družbo. V 
nasprotnem primeru se obračuni zamudnih obresti evidentirajo kot pogojna sredstva in v 
poslovnih knjigah družbe pripoznajo ob plačilu. Evidentiranje zamudnih obresti se obravnava 
individualno.  
 
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so prihodki od odprave rezervacij, 
prihodki od črpanja odloženih prihodkov, dobički pri prodaji stalnih sredstev, odprave slabitev 
terjatev, prejete odškodnine in pogodbene kazni ter podobni prihodki (npr. državne podpore).  
Državna podpora je obravnavana kot odloženi (časovno razmejeni) prihodek, ki ga družba strogo 
dosledno in preudarno pripoznava kot drugi poslovni prihodek v dobi koristnosti zadevnega 
sredstva (na drugi strani družba izkaže strošek amortizacije tega sredstva med poslovnimi 
odhodki). 
 
Finančni prihodki obsegajo prihodke od deležev v naložbah, obresti danih posojil in depozitov, 
pozitivno razliko tečajnih razlik iz financiranja in dobičke pridruženih družb. 
 
 
2.3.7.15 Odhodki  
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano 
z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, proizvodov in 
nedokončane proizvodnje, oziroma ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo 
zadrževati v zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje so ob svojem nastanku že 
pripoznani kot poslovni odhodki.  
 
Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja pri 
ustvarjanju poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki nimajo 
take narave in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih 
stroškov. V prvo podskupino spadajo stroški surovin, drugih materialov in kupljenih delov ter 
polproizvodov, katerih porabo je mogoče povezovati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. V drugo 
skupino spadajo stroški pomožnega materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme, 
drobnega inventarja, katerega doba koristnosti ne presega leto dni, pisarniškega materiala, 
strokovne literature in drugega. S stroški materiala so mišljeni tudi vračunani stroški kala, 
razsipa, okvar in loma. V primeru, da ima družba več negativnih kot pozitivnih tečajnih razlik iz 
poslovanja, te izkaže med stroški materiala. 
 
Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, ki so neposredno potrebne pri nastajanju 
poslovnih učinkov (stroški neposrednih storitev), pa tudi stroški storitev, ki nimajo take narave 
in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. V prvo 
skupino spadajo predvsem stroški storitev pri izdelovanju proizvodov, v drugo pa predvsem 
prevoznih storitev, storitev za vzdrževanje, sejemskih storitev, reklamnih storitev, 
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reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen 
obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev.  
 
Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim prenašanjem 
vrednosti amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme ter amortizirljivih neopredmetenih 
sredstev. Prav tako so med odpisi vrednosti izkazani oslabitve oziroma odpisi in izgube pri 
prodaji neopredmetenih sredstev in nepremičnin, naprav in opreme ter oslabitve oziroma 
odpisi terjatev in zalog. 
 
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in ostala izplačila zaposlenim 
v bruto zneskih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del bruto 
zneskov. Ti stroški lahko neposredno bremenijo ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški 
neposrednega dela) ali pa imajo naravo posrednih stroškov in so zajeti v ustrezne namenske 
(funkcionalne) skupine posrednih stroškov. 
 
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z oblikovanjem rezervacij, dajatvami za varstvo 
okolja, donacijami in drugimi dajatvami.  
 
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se le-ti ne usredstvijo), negativne tečajne 
razlike nastale pri financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev 
po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih 
sredstev, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega 
izida pripoznajo z uporabo metode efektivne obrestne mere.  
 
 
2.3.7.16 Obdavčitev 
 
Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjeni davek je izkazan 
v izkazu poslovnega izida. Odloženi davek je izkazan v izkazu poslovnega izida in izkazu 
finančnega položaja. 
 
Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za poslovno leto. Obdavčljivi 
dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke 
prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli 
obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih 
stopenj, ki so veljavne na dan poročanja.  
 
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja 
za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi 
knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek se določi z uporabo davčnih 
stopenj (in zakonov), ki so bili veljavni na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, 
da bodo uporabljeni, ko se odložena terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za 
davek poravna.   
 
Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago 
obdavčljiv dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja višino 
obračunanega davka od dohodka pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik.  
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2.3.8 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa  
 
Izkaz vseobsegajočega donosa zajema vse spremembe v kapitalu v tekočem obdobju, ki so 
nastale iz vseh transakcij in dogodkov, razen tistih, ki so posledica transakcij z lastnikom. 
 
 
2.3.9 Izkaz denarnega toka 
 
V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih 
ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po 
posredni metodi iz podatkov izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida, v skladu z 
MSRP.  
 
 
2.3.10  Določanje poštene vrednosti 
 
Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je 
mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima 
strankama v premišljenem poslu.   
 
Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednjo hierarhijo ravni 
določanja poštene vrednosti:   
 
- prva raven zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali 

obveznosti, 
- druga raven zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so 

neposredno (tj. kot cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali 
obveznosti,  

- tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih 
tržnih podatkih. 

 
Pošteno vrednost posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je 
družba določila po metodah, ki so opisane v poglavju 2.10.5 Poštena vrednost. 
 
 
2.3.11 Obvladovanje finančnih tveganj 
 
Družba je izpostavljena naslednjim vrstam finančnega tveganja: kreditno, likvidnostno in 
obrestno. Podrobneje so finančna tveganja opredeljena v poglavju 1.12 o tveganjih v 
poslovnem delu poročila. Vrednostno so finančna tveganja razkrita v pojasnilih v točki 2.10.  
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2.4 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 
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2.5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA           
 

 
 
 
2.6 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

Pojasnilo 2017 2016

POSLOVNI PRIHODKI 207.082.560 201.659.264
1. Čisti prihodki od prodaje 204.951.675 198.796.771

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 156.179 0

4. Drugi poslovni prihodki 1.974.706 2.862.493

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 207.082.560 201.659.264
POSLOVNI ODHODKI 212.916.814 216.312.080

5. Stroški blaga, materiala in storitev 130.928.436 127.842.275

6. Stroški dela 11.524.314 15.965.259

7. Odpisi vrednosti 36.140.948 36.096.739

a) amortizacija 36.124.068 36.086.804

b) oslabitve/odpisi/prodaje pri neopredmetenih sredstvih in naložbah, nepremičninah in opremi 12.004 1.042

c) oslabitve/odpisi terjatev 4.876 8.893

8. Drugi poslovni odhodki 34.323.116 36.407.807

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (5.834.254) (14.652.816)
9. Finančni prihodki 362.178 1.573

10. Finančni odhodki 27.122.086 32.575.576

FINANČNI IZID (26.759.908) (32.574.003)
POSLOVNI IZID PRED DAVKI (32.594.162) (47.226.819)
DAVEK 0 0
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA (32.594.162) (47.226.819)

*Pojasnila k računovodskim izkazom  so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

v EUR

Pojasnilo 2017 2016

Čisti poslovni izid poslovnega leta (32.594.162) (47.226.819)
Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (103.912) (95.559)

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (103.912) (95.559)

Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid 0 0

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja (32.698.074) (47.322.378)
Lastnik matične družbe (32.698.074) (47.322.378)

Neobvladujoči delež

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.7 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA  
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2.8 IZKAZ DENARNIH TOKOV       
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2.9 POJASNILA K RAČUNOVODSKIH IZKAZOM 
 
 
2.9.1 Pojasnila k izkazu finančnega položaja 
 
Pojasnilo 1 
 
Neopredmetena sredstva                               357.848 EUR 
 

 
 
Gibanje neopredmetenih sredstev 
 

 
 
 

 v EUR

Emisijski kuponi

Druge dolgoročne 

premoženjske 

pravice

Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2017 200.193 1.749.261 1.949.454
Pridobitve 28.170.495 9.240 28.179.735

Odtujitve - odpisi, prodaje (28.197.242) (2.595) (28.199.837)

Prenosi - preknjižbe 69.607 29.272 98.879

Nabavna vrednost 31.12.2017 243.053 1.785.178 2.028.231

Odpisana vrednost  1.1.2017 1.613.294 1.613.294
Odtujitve - odpisi, prodaje (2.595) (2.595)

Amortizacija 59.684 59.684

Odpisana vrednost  31.12.2017 1.670.383 1.670.383

Knjigovodska vrednost 1.1.2017 200.193 135.967 336.160

Knjigovodska vrednost 31.12.2017 243.053 114.795 357.848

 v EUR

Emisijski kuponi

Druge dolgoročne 

premoženjske 

pravice

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2016 307.565 1.739.699 2.047.264
Pridobitve 19.818.128 36.311 19.854.439

Odtujitve - odpisi, prodaje (19.925.500) (19.925.500)

Odpisi (26.749) (26.749)

Nabavna vrednost 31.12.2016 200.193 1.749.261 1.949.454

Odpisana vrednost  1.1.2016 1.592.460 1.592.460
Amortizacija 47.583 47.583

Odpisi (26.749) (26.749)

Odpisana vrednost 31.12.2016 1.613.294 1.613.294

Knjigovodska vrednost 1.1.2016 307.565 147.239 454.804

Knjigovodska vrednost 31.12.2016 200.193 135.967 336.160
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Pretežni del neopredmetenih sredstev družbe so emisijski kuponi. Na podlagi Zakona o varstvu 
okolja, Odloka o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline za obdobje 2013 
do 2020 in Odločbe o emisijskih kuponih je država družbi dodelila 579.013 brezplačnih 
emisijskih kuponov, od tega 58.102 kuponov za leto 2017. V nadaljnjih letih se količina 
brezplačnih emisijskih kuponov znižuje. V marcu 2017 je TEŠ od HSE kupil 4.192.038 emisijskih 
kuponov za potrebe izpolnitev obveznosti iz proizvedenih emisij v letu 2016. Stanje kuponov 
se je aprila 2017 znižalo za 4.149.183 kuponov (Poročilo o preverjanju poročila o emisijah 
toplogrednih plinov za leto 2016), ki so bili predani za proizvedene emisije v letu 2016. Na dan 
31.12.2017 ima družba med neopredmetenimi sredstvi evidentiranih 243.048 emisijskih 
kuponov, od tega je 173.446 brezplačnih.  
 
Med neopredmetenimi sredstvi je za 114.795 EUR licenc in druge programske opreme, ki se v 
odvisnosti od dobe koristnosti amortizirajo po stopnjah od 9,09 % do 33,33 %.  
 
Neopredmetenih osnovnih sredstvih družba nima v finančnem najemu, prav tako nima v svojih 
knjigovodskih evidencah neopredmetenih sredstev, danih kot poroštvo za obveznosti in 
pogodbenih obvez za pridobitev neopredmetenih sredstev. 
 
 
Pojasnilo 2 
 
Nepremičnine, naprave in oprema                                                                          990.962.746 EUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Zemljišča 2.648.850 2.648.850

Zgradbe 58.528.651 59.162.894

Proizvajalna oprema 921.950.258 951.140.708

Druga oprema 3.028.370 3.449.667

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 4.806.617 6.381.626

Skupaj 990.962.746 1.022.783.745
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme 

 
 
Družba je v letu 2017 za nepremičnine, naprave in opremo na podlagi cenitve preverila njihovo 
nadomestljivo vrednost. Cenitev so izvedli pooblaščeni cenilci z licenco Slovenskega inštituta 
za revizijo, kjer je na podlagi cenitvenega poročila ugotovljeno, da so sredstva družbe izkazana 
v ustrezni višini. 
 
V spodnji preglednici so predstavljene upoštevane predpostavke pri izvedbi preizkusov 
oslabitve in rezultati preizkusov oslabitve. 
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Analiza občutljivosti po posameznih kategorijah 
 

 
 
Na nepremičninah, napravah in opremi družba nima vpisanih hipotek, niti jih nima v 
finančnem najemu. 
 
 
Zemljišča                                           2.648.850 EUR 
 
Vrednost zemljišč na dan 31.12.2017 je enaka kot konec leta 2016. 
 
 
Zgradbe                                                      58.528.651 EUR 
 
Vrednost zgradb se je v primerjavi s preteklim letom znižala za obračunano amortizacijo, 
prodana stanovanja in prodani del telekomunikacijskega vozlišča. V okviru vrednosti zgradb je 
bila aktivirana investicija zaprtega krogotoka voda na področju sanacije ugreznin in še nekaj 
manjših vlaganj. 
 
 
Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema                                 924.978.628 EUR 
 
Vrednost proizvajalnih naprav, strojev in druge opreme se je v primerjavi s preteklim letom 
znižala za obračunano amortizacijo in prodana informacijska sredstva zaradi prenosa službe 
informatike k matični družbi. Odpisi neuporabne opreme se v pretežni meri nanašajo na 
odpise zastaranih in neuporabnih delovnih odrov. 
 
Vrednost proizvajalnih naprav, strojev in opreme se je povečala predvsem za doaktivirani del 
vlaganj v nadomestni blok 6 (predelava utilizatorja na plinski enoti). 
 
Med povečanji vlaganj v blok 6 so upoštevani tudi  efekti preračuna stroškov razgradnje, zaradi 
spremembe diskontne stopnje v višini 124.369 EUR. Na podlagi tehničnega elaborata in zaveze 
iz Energetskega dovoljenja družba ocenjuje stroške razgradnje v višini 16.200.000 EUR. 
Rezervacije za stroške razgradnje bloka 6 ob upoštevanju diskontne stopnje 30 letne nemške 
obveznice ob preračunu na dan 31.12.2017 znašajo 11.375.994 EUR. 
 
 
Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju                                     4.806.617 EUR 
 
Pretežni del povečanja nepremičnin, naprav in opreme v izgradnji se nanaša na vlaganja v 
zanesljivost proizvodnje, v višini 3.858.234 EUR ter zaključna  vlaganja v izgradnjo 
nadomestnega bloka 6, v višini 1.562.531EUR.  
 

(0,5) 0,5 (5) 5 (5) 5

V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ 1.005.550 65.534 -69.533 -29.096 23.701 2.350 -7.746

Dolgoročna stalna sredstva Nadomestljiva vrednost v 

000 EUR

Občutljivost (sprememba) nadomestljive vrednosti v 000 EUR

Sprememba diskontne stopnja 

(WACC) v %

Sprememba NOPLAT (EBIT-

davek) v %

Sprememba CAPEX v %
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Zaradi prevzemov rezervnih delov za potrebe bloka 6 v skladišče, se je stanje investicije znižalo 
za 610.256 EUR, v enaki višini pa so se povečale zaloge rezervnih delov. Stanje investicij se je 
znižalo še za prefakturirani del dobavljenih katalizatorskih elementov DENOX naprave na 
bloku 6, ki se nanaša na garancijske zahtevke.  
 
Ostalih vlaganj je bilo realiziranih za 317.845 EUR in se nanašajo na dobavo drobnih osnovnih 
sredstev in drugega. 
 
V letu 2017 je bilo skupno aktiviranih 6.138.901 EUR vlaganj. Skupna vrednost nezaključenih 
investicijskih vlaganj znaša 4.806.617 EUR in se v pretežni meri nanašajo na pričeta dela v 
okviru revitalizacije bloka 5. 
 
 
Gibanje naložb v nepremičnine, naprave in opremo v izgradnji 
 

 
 
     
 
Pojasnilo 3 
 
Druge dolgoročne finančne naložbe                                                                                      500 EUR 
 

 
 
Dolgoročne finančne naložbe so razvrščene med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
Vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki je izkazana v izkazu finančnega položaja, pomeni 
njihovo nabavno vrednost. 
 
V letu 2017 je bil prodan delež v pridruženi družbi ERICO d.o.o., v višini 59.503 EUR. Kupnina 
v višini 317.574 EUR je bila plačana 12.7.2017. 
 

v EUR

Vlaganje v 

zanesljivost 

proizvodnje

Investicijska 

dokumentacija
Vlaganja v blok

Ostale nepremičnine, 

naprave in oprema v 

pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2017 2.299.051 0 4.021.996 60.578 6.381.625
Pridobitve 2.693.266 5.800 2.727.499 312.045 5.738.610

Prenos iz investicij v teku (857.572) (4.971.537) (309.792) (6.138.901)

Preknjižbe (1.142.365) (32.353) (1.174.718)

Nabavna vrednost 31.12.2017 4.134.745 5.800 635.593 30.478 4.806.616

Vlaganje v 

zanesljivost 

proizvodnje

Investicijska 

dokumentacija
Vlaganja v blok

Ostale nepremičnine, 

naprave in oprema v 

pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2016 486.694 0 0 4.087 490.781
Pridobitve 2.434.621 4.570.402 554.351 7.559.374

Prenos iz investicij v teku (622.264) (4.325) (497.860) (1.124.449)

Preknjižbe (544.081) (544.081)

Nabavna vrednost 31.12.2016 2.299.051 0 4.021.996 60.578 6.381.625

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe 59.503

Druge dolgoročne finančne naložbe 500 500

Skupaj 500 60.003
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Drugi deleži v višini 500 EUR so vložena sredstva v Center odličnosti nizkoogljične tehnologije 
(CO NOT).  
 
Družba ima vložena sredstva v počitniške domove (Krvavec, Rab, Portorož) v višini 154.133 
EUR, ki jih je zaradi formalno nerešenih lastniških in upravljavskih razmerij ter nepričakovanih 
bodočih denarnih tokov na dan 31. December 2010 slabila v celotni višini vloženih sredstev. 
 
Na dolgoročnih finančnih naložbah je knjiženo 200.000 EUR dolgoročne finančne naložbe v 
Razvojni center energije. Naložba je bila v celotni vrednosti oslabljena 31.12.2014. 
 
 
Pojasnilo 4 
 
Dolgoročne poslovne terjatve                                                                                           68.894 EUR 
 

 
 
V dolgoročnih poslovnih terjatvah je za 67.025 EUR dolgoročno danih predujmov in za 1.869 
EUR dolgoročnih terjatev do kupcev stanovanj za prodana stanovanja na osnovi določil 
Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS 18/91).  
 
 
Pojasnilo 5 
 
Druga dolgoročna sredstva                                                                                              146.534 EUR 
 

 
 
Druga dolgoročna sredstva so vplačila družbe kot etažnega lastnika stanovanj, ki bodo 
porabljena za bodoče stroške vzdrževanja po Stanovanjskem zakonu in emisijski kuponi v 
zalogi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Dolgoročno dani predujmi 67.025 67.026

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.869 3.894

Skupaj 68.894 70.920

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Rezervni sklad 17.300 15.259

Emisijski kuponi 129.234 467.728

Skupaj 146.534 482.987
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Pojasnilo 6 
 
Sredstva namenjena za prodajo                                                               201.723 EUR 
 

 
 
Med sredstvi za prodajo je del počitniškega kompleksa »Crikvenica«. Prodaja dobre polovice 
kompleksa je bila realizirana v letu 2006, hrvaškemu kupcu. Prodaja preostalega dela, zaradi 
nerešenih lastniških razmerij, ni realizirana. 
 
 
Pojasnilo 7 
 
Zaloge                                                                                                                               16.532.479 EUR 
 

 
 
Pretežni del zalog predstavljajo zaloge rezervnih delov v vrednosti 8.343.405 EUR, varnostna 
zaloga premoga v vrednosti 4.735.500 EUR in zaloge materiala za vzdrževanje v vrednosti 
2.400.776 EUR. Zaloge rezervnih delov in materiala za vzdrževanje so potrebne zaradi 
čimprejšnje odprave napak proizvodne opreme in s tem zagotavljanja zanesljivega 
obratovanja. Nakup varnostne zaloge premoga je bil izveden novembra 2017.  
Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.  
Knjigovodska vrednost zalog ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti. 
 
Pri popisu zalog materiala niso bili ugotovljeni viški in primanjkljaji. 
 
 
Inventurni viški in primanjkljaji                                                                                                   0 EUR 
 

 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Druga dolgoročna sredstva 201.723 201.723

Skupaj 201.723 201.723

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Material 16.532.479 6.445.180

Skupaj 16.532.479 6.445.180

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Presežki pri popisu zalog 0 101

Primajkljaji pri popisu zalog 0 (85)
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Pojasnilo 8 
  
Kratkoročne finančne terjatve in posojila                         13.227.905 EUR  
 

 
 
Kratkoročni namenski depozit na odpoklic, ki je konec leta 2016 znašal 2.512.514 EUR je bil 
marca 2017 porabljen za odplačilo kreditnih obveznosti do banke EBRD. Konec leta 2017 je 
kratkoročni namenski depozit v višini 13.227.905 EUR vezan kot rezervacija za odplačilo 
kreditnih obveznosti do banke EBRD v mesecu marcu 2018 in se ne sme koristiti za 
uravnavanje tekoče likvidnosti. 
 
Gibanje kratkoročnih finančnih terjatev in posojil 
 

 
 
 
Pojasnilo 9 
 
Kratkoročne poslovne terjatve                                                                                24.784.261 EUR 
 

 
 
Poštena vrednost poslovnih terjatev je na dan bilanciranja enaka njihovi knjigovodski 
vrednosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročno dani depoziti drugim 13.227.905 2.512.514

Skupaj 13.227.905 2.512.514

v EUR

2017 2016

Stanje 1.1. 2.512.514 14.250.957
Pridobitve 13.227.905 2.512.514

Odplačila (2.512.514) (14.250.957)

Stanje 31.12. 13.227.905 2.512.514

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 21.290.516 24.026.498

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb 155

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.493.745 1.435.584

Skupaj 24.784.261 25.462.237
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Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
 

 
 
Glavnino terjatev do družb v skupini predstavljajo terjatve do Holdinga Slovenske elektrarne 
d.o.o. za prodano električno energijo v obdobju od 15. 11. do 31. 12. 2017.  
 
V glavnini ostale terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do GE Power in GE Boiler za odpravo 
napak na bloku 6 v garancijskem roku v skupni višini 1.433.733 EUR in  terjatve do 
Komunalnega podjetja Velenje za prodano toplotno energijo v novembru in decembru 2017 v 
višini 1.969.237 EUR.  
 
Z bianco menico so zavarovane terjatve za prodano toplotno energijo v višini 1.969.237 EUR. 
Pri ostalih terjatvah zaradi njihove specifičnosti zavarovanje ni potrebno. 
 
Terjatve po zapadlosti so prikazane v poglavju 2.10.1.  
 
 
Pojasnilo 10 
 
Druga kratkoročna sredstva                                                                                      29.811.070 EUR 
 

 
 
Nezaračunani prihodki leta 2017 v višini 26.008.752 EUR se nanašajo na vkalkulirane prihodke 
za zakupljeno moč v letu 2017 zaradi poravnave stroškov nakupa emisijskih kuponov CO2 za 
potrebe proizvodnje električne energije v letu 2017. 
 
Kratkoročno dani predujmi so v pretežni meri dani za nakup naprav in opreme.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij so terjatve za DDV v prejetih 
računih. 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

HSE Slovenija 21.275.637 24.019.089

SENG Slovenija 0 3.167

TET - v likvidaciji Slovenija 0 678

PV Slovenija 78 427

HTZ  I.P. Slovenija 62 0

RGP Slovenija 13.200 0

HSE Invest Slovenija 1.539 3.137

Skupaj 0 21.290.516 24.026.498

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročno dani predujmi 2.254.403 427.998

Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.189.902 1.560.135

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.676

Nezaračunani prihodki 26.252.271 28.906.591

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 112.388 413.102

Skupaj 29.812.640 31.307.826
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Pojasnilo 11 
 
Denar in denarni ustrezniki                                                                                               198.082 EUR 
 

 
 
Med denarnimi sredstvi in denarnimi ustrezniki so izkazana denarna sredstva na računih 
družbe.  
 
 
Pojasnilo 12 
 
Kapital                                                                                                                          411.121.665 EUR 
 

 
 
Celotni kapital družbe sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
rezerve za pošteno vrednost, preneseni čisti poslovni izid preteklega leta in prehodno še ne 
razdeljeni čisti poslovni izid poslovnega leta. 
 
Osnovni kapital družbe je v računovodsko izkazani višini opredeljen v Aktu o ustanovitvi družbe 
in ustrezno registriran na sodišču in znaša 578.579.850 EUR.  
 
Dne 29.12.2017 je družbenik sprejel sklep o prenosu nedenarnih naknadnih vplačil iz naslova 
terjatev lastnika za dana posojila, v višini 47.259.354 EUR v povečanje kapitalskih rezerv.  
 
Pretežni del rezerve za pošteno vrednost predstavlja prevrednotovalni popravek v zvezi z 
aktuarsko izgubo.  
 
Družba je v obdobju od januarja do decembra 2017 realizirala izgubo v višini 32.594.162 EUR. 
Prenesena nepokrita izguba iz preteklih obdobij znaša 181.791.661 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Denarna sredstva v banki 196.512 45.367

Skupaj 196.512 45.367

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Vpoklican kapital 578.579.850 578.579.850

Kapitalske rezerve 47.259.354

Rezerva za pošteno vrednost (331.716) (204.359)

Zadržani poslovni izid (214.385.823) (181.815.106)

Skupaj 411.121.665 396.560.385
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Gibanje rezerv za pošteno vrednost 
 

 
 
V letu 2017 se je rezerva za pošteno vrednost zmanjšala za aktuarsko izgubo pri odpravninah 
ob upokojitvi v višini 115.785 EUR.  
 
Iz naslova aktuarskega izračuna pa se je povečal preneseni poslovni izid zaradi odprave 
odpravnin ob upokojitvi v višini 23.445 EUR. 
 
 
Pojasnilo 13 
 
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade                                2.570.335 EUR 
 

 
 
Dolgoročne rezervacije so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v višini, 
kakršne so bile ugotovljene v aktuarjevem izračunu na dan 31.12.2017. 
Aktuarski izračun je temeljil na naslednjih predpostavkah: 
- za leti 2018 in 2019 so upoštevane stopnje povečanja povprečnih plač v RS iz  Jesenske 

napovedi gospodarskih gibanj 2017 (UMAR). Od leta 2020 naprej je predvideno, da se 
bodo povprečnih plače v RS letno višale za 2 % inflacijo in za realno rast v višini 0,7 %. 
Predpostavlja se, da se zneski iz Uredbe ne bodo povišali v letih 2018 in 2019, kasneje 
se predvideva rast teh zneskov skladno z inflacijo.  

-  diskontni stopnja 1,0 % letno na osnovi objavljenih donosnosti slovenskih državnih 
obveznic na dan 29.12.2017; 

-    številu zaposlenih v družbi na dan 31.10.2017 (spol, starost, skupna in pokojninska    
  delovna doba, bruto plača za mesec oktober 2017);  

-    fluktuaciji zaposlenih glede na starostne razrede. 
 

v EUR

Aktuarski dobički/izgube 

pri odpravninah ob 

upokojitvi

Drugo Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 (215.924) 11.565 (204.359)
Oblikovanje, povečanje (143.168) (143.168)

Zmanjšanje 39.256 39.256

Prenos na preneseni poslovni izid (23.445) (23.445)

Stanje na dan 31.12.2017 (343.281) 11.565 (331.716)

Stanje na dan 1.1.2016 (100.110) 11.565 (88.545)
Zmanjšanje (95.559) (95.559)

Prenos na preneseni poslovni izid (20.255) (20.255)

Stanje na dan 31.12.2016 (215.924) 11.565 (204.359)

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 1.665.251 1.551.452

Rezervacije za jubilejne nagrade 905.084 963.495

Skupaj 2.570.335 2.514.947
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V letu 2017 je družba izplačala 68.815 EUR jubilejnih nagrad in 18.392 EUR odpravnin ob 
upokojitvi. 
 
Gibanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 
 

 
 
 
Analiza občutljivosti za rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 
 

 
 
 
 
 
 
 

v EUR

Rezervacije za 

odpravnine 

Rezervacije za 

jubilejne nagrade
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 1.551.452 963.495 2.514.947
Stroški obresti 17.187 10.211 27.398

Stroški sprotnega službovanja 71.203 48.139 119.342

Stroški preteklega službovanja (60.110) (13.824) (73.934)

Aktuarski dobički in izgube - sprem.akt.post. 142.025 (17.003) 125.022

Akturaski dobički - odprava (39.256) (19.094) (58.350)

Aktuarske izgube - oblikovanje in poraba 1.143 1.974 3.117

Izplačila zaslužkov v letu 2017 (18.393) (68.815) (87.208)

Stanje na dan 31.12.2017 1.665.251 905.083 2.570.334

Rezervacije za 

odpravnine 

Rezervacije za 

jubilejne nagrade
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2016 1.671.103 901.102 2.572.205
Stroški obresti 29.685 17.488 47.173

Stroški sprotnega službovanja 65.347 50.370 115.717

Stroški preteklega službovanja (219.269) (76.265) (295.534)

Aktuarski dobički in izgube - sprem.akt.post. 136.878 172.926 309.804

Akturaski dobički - odprava (56.656) (38.410) (95.066)

Aktuarske izgube - oblikovanje in poraba 15.338 3.574 18.912

Izplačila zaslužkov v letu 2016 (90.974) (67.290) (158.264)

Stanje na dan 31.12.2016 1.551.452 963.495 2.514.947

v EUR

Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 % Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 %

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi (83.067) 90.056 90.924 (86.606)

Rezervacije za jubilejne nagrade (34.358) 36.883 38.394 (36.379)

Skupaj (117.425) 126.939 129.318 (122.985)

v EUR

Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 % Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 %

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi (81.278) 88.176 86.963 (83.373)

Rezervacije za jubilejne nagrade (37.336) 40.088 40.963 (38.958)

Skupaj (118.614) 128.264 127.926 (122.331)

2017

Diskontna stopnja Rast plač

2016

Diskontna stopnja Rast plač
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Pojasnilo 14 
 
Druge rezervacije                                                                                                         15.698.769 EUR 
 

 
 
 
Gibanje drugih rezervacij 
 

 
 
Družba je na osnovi Energetskega dovoljenja in ocene stroškov razgradnje v juniju 2015 
oblikovala stroške razgradnje za odstranitev bloka 6 po izteku dobe uporabe v višini 9.113.400 
EUR. Na osnovi tehničnega elaborata znašajo ocenjeni stroški razgradnje 16.200.000 EUR. 
Sedanja vrednost ocenjenih stroškov razgradnje ob upoštevanju diskontne stopnje 30 letnih 
nemških obveznic na dan 31.12.2017 znaša 11.375.992 EUR. V povečanju rezervacij za 
razgradnjo bloka 6  je upoštevanih 110.299 EUR finančnih odhodkov (diskontiranje zaradi 
preteka časa), 124.369 EUR pa predstavlja efekt spremembe diskontne stopnje.       
 
Med drugimi rezervacijami družba izkazuje neizplačano božičnico in razliko regresa do višine 
v Podjetniški kolektivni pogodbi za pretekla leta (do leta 2016). Dne 27. januarja 2017 je bil 
med TEŠ in SDE TEŠ sklenjen Sporazum o izpolnitvi obveznosti iz naslova regresa, božičnice in 
ur, izhajajoč iz prerazporeditve delovnega časa, do 31.12.2016. Za izvedbo poplačila je bil 
sklenjen poseben dogovor in v letu 2017 že izplačano pet obrokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Za tožbe 3.183.077 3.183.077

Za razgradnjo 11.375.992 11.141.325

Druge rezervacije 1.139.700 2.831.416

Skupaj 15.698.769 17.155.818

v EUR

Za tožbe Za razgradnjo Druge rezervacije Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 3.183.077 11.141.325 2.831.416 17.155.818
Oblikovanje, povečanje 234.667 234.667

Zmanjšanje, črpanje (1.191.716) (1.191.716)

Zmanjšanje,odprava (500.000) (500.000)

Stanje na dan 31.12.2017 3.183.077 11.375.992 1.139.700 15.698.769

Stanje na dan 1.1.2016 1.229.266 8.970.186 2.172.514 12.371.966
Oblikovanje - povečanje 3.030.000 2.171.139 760.838 5.961.977

Zmanjšanje - črpanje (998.238) (101.936) (1.100.174)

Zmanjšanje - odprava (77.951) (77.951)

Stanje na dan 31.12.2016 3.183.077 11.141.325 2.831.416 17.155.818
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Pojasnilo 15 
 
Druge dolgoročne obveznosti                                                                                         168.112 EUR 
 

 
 
Med razmejitvami družba evidentira emisijske kupone, ki jih je brezplačno prejela od države 
za obdobje od leta 2016 do 2020. Stanje emisijskih kuponov v letu 2017 se je znižalo za 
predvidene kupone, ki jih je družba upoštevala pri izpolnjevanju obveznosti za predajo 
emisijskih kuponov za proizvedene emisije v letu 2017. 
 
Razmejitve iz naslova oprostitev plačil prispevkov so oblikovane v skladu z Zakonom o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov, ki 
so opredeljeni v navedenem zakonu. 
 
 
Gibanje drugih dolgoročnih obveznosti 
 

 
 
 
Pojasnilo 16 
 
Dolgoročne finančne obveznosti                                                                            543.103.335 EUR 
 

 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Emisijski kuponi 115.344 173.446

Prejete druge državne podpore 52.768 58.646

Skupaj 168.112 232.092

 v EUR

Emisijski kuponi
Prejete druge 

državne podpore
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 173.446 58.646 232.092
Črpanje (58.102) (5.878) (63.980)

Stanje na dan 31.12.2017 115.344 52.768 168.112

 v EUR

Emisijski kuponi
Prejete druge 

državne podpore
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2016 200.193 64.523 264.716

Črpanje (26.747) (5.877) (32.624)

Stanje na dan 31.12.2016 173.446 58.646 232.092

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 16.641.499 16.641.499

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 3.392.068 1.765.809

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 523.069.768 565.249.170

Skupaj 543.103.335 583.656.478
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Dolgoročna posojila so nominirana v EUR. Nominalne obrestne mere za posojila so se gibale 
od najnižje  0,1467% (1-m Euribor + 0,52%) do najvišje 5,46 % (fiksna). Dodatna pojasnila so 
navedena v pojasnilu 17. 
 
Konec leta 2017 družba izpolnjuje zaveze po finančnih pogodbah. 
 
 
Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti  
 

 
Družba na dan 31.12.2017 izkazuje 543.103.335 EUR obveznosti iz dolgoročnega dela 
dolgoročnih posojil in sicer: 

- 419.534.884 EUR do EIB, z ročnostjo do 15.3.2038 
- 145.714.286 EUR do EBRD, z ročnostjo 31.3.2025 
- 6.141.499 EUR do HSE, z ročnostjo do 2.1.2026 
- 10.500.000 EUR do HSE z ročnostjo do 31.12.2029 
- ter 3.392.068 EUR natečenih obresti po dolgoročnih posojilih do HSE.  

 
Odplačilo glavnic in obresti je v letu 2017 potekalo ob rokih zapadlosti po obstoječih 
amortizacijskih načrtih. 
 
Del dolgoročnih finančnih obveznosti, v višini 42.179.402 EUR, ki zapade v plačilo v 12 mesecih 
po datumu bilance stanja, je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja.  
 
 
Zavarovanje dolgoročnih finančnih obveznosti (skupaj s kratkoročnim delom) 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Državna poroštva 419.534.884 440.000.000

Menice 694.445

Poroštvo HSE 145.714.286 151.314.286

Nezavarovano 20.033.566 18.407.308

Skupaj 585.282.736 610.416.039   

v EUR

Dolgoročne 

finančne obveznosti 

do družb v skupini 

brez obresti

Dolgoročne 

finančne obveznosti 

do družb v skupini 

za obresti

Dolgoročne 

finančne obveznosti 

do bank

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 16.641.499 1.765.809 565.249.170 583.656.478
Pridobitve 27.259.354 1.626.259 28.885.613

Prenosi iz krakoročnih obveznosti 20.000.000 20.000.000

Prenosi na kratkoročne obveznosti (42.179.402) (42.179.402)

Prenos v kapital (47.259.354) (47.259.354)

Stanje na dan 31.12.2017 16.641.499 3.392.068 523.069.768 543.103.335

Stanje na dan 1.1.2016 78.728.094 1.275.795 592.008.731 672.012.620
Pridobitve 135.415.762 3.532.446 138.948.208

Prenosi na kratkoročne obveznosti (26.759.561) (26.759.561)

Prenos v kapital (197.502.357) (3.042.432) (200.544.789)

Stanje na dan 31.12.2016 16.641.499 1.765.809 565.249.170 583.656.478
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Na dan 31.12.2017 ima TEŠ 72,1 % finančnih obveznosti zavarovanih z državnim poroštvom, 
25,0 % s poroštvom HSE in 2,9 % nezavarovanih  finančnih obveznosti.   
 
Za zavarovaje obveznosti po pogodbi o najetju posojila – TEŠ Power Plant Šoštanj/B Finance 
Contract, FI No 25.541 SI, sklenjeni z Evropsko investicijsko banko za financiranje Bloka 6 
(22.4.2010), v višini 440 mio EUR, je bila 6. decembra 2012 med Republiko Slovenijo in 
Evropsko investicijsko banko sklenjena Poroštvena pogodba v vrednosti 440 mio EUR. Začetek 
veljavnosti pogodbe je 6. marec 2013 (Ur.l. RS, št. 4/15.3.2013). 
  
Družba je bila na dan 31.12.2017 dolgoročno zadolžena v višini 20.033.567 EUR pri matični 
družbi HSE z naslednjimi posojili oziroma obveznostmi za obresti: 
- dne 11.6.2015 smo sklenili pogodbo o dolgoročnem posojilu v višini 83,0 mio EUR, za 
financiranje nadomestnega bloka 6. Zaradi predvidene dosežene nižje investicijske vrednosti 
bloka 6, smo z Aneksom št. 1 znižali vrednost posojila na 73,0 mio EUR. V letu 2016 je bilo 
posojilo črpano v višini 53,3 mio EUR in od tega 47,2 mio EUR dne 31.5.2016 preneseno v 
kapitalske rezerve. Prav tako je bilo črpano posojilo v letu 2017 v višini 4,9 mio EUR dne 
29.12.2017 preneseno v kapitalske rezerve.  
- dne 22.2.2016 smo podpisali dolgoročno posojilno pogodbo v višini 29,0 mio EUR z 
4,2% obrestno mero, za tekoče poslovanje in odplačilo finančnih obveznosti. Posojilo je bilo v 
letu 2016 črpano v višini 17,0 mio EUR in od tega 6,5 mio EUR dne 31.5.2016 preneseno v 
kapitalske rezerve. Prav tako je bilo črpano posojilo v letu 2017 v višini 12,0 mio EUR dne 
29.12.2017 preneseno v celoti v kapitalske rezerve. 
- dne 13.9.2017 je bila podpisana pogodba o premostitvenem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/17 
v višini 22,0 mio EUR za likvidnostno financiranje. Na dan 21.12.2017 je bil za posojilo podpisan  
aneks št. 1 za reprogram kratkoročnega premostitvenega posojila v dolgoročno posojilo. V letu 
2017 je bil kredit črpan v višini 20,0 mio EUR in dne 29.12.2017 v enakem znesku prenesen v 
kapitalske rezerve. 
- družba ima na dan 31.12.2017 obveznost do matične družbe v višini 3,4 mio EUR iz 
naslova natečenih obresti od prejetih posojil. 
 
Poroštvo HSE d.o.o., s katerim HSE jamči za zastavo obveznosti TEŠ po posojilni pogodbi za 
posojilo EBRD višini 145.714.286 EUR (stanje posojila na dan 31.12.2017) znaša 100% 
vrednosti posojila z dnem podpisa pogodbe 12.1.2011 in za čas veljavnosti posojilne pogodbe 
(15 let). V letu 2017 je družba odplačala 20.465.116 EUR dolgoročnega posojila. 
 
HSE d.o.o., je kot solidarni porok do višine 80% obveznosti pristopil v pogodbeno razmerje 
med TEŠ in UniCredit banko po pogodbah o kratkoročnem posojilu. Strošek poroštva znaša 
letno 1,0 % p.a. od vrednosti dejanske letne obveznosti TEŠ do banke. 
  
Za dodatno zavarovanje je TEŠ: 
- zastavil bančne račune in denarna sredstva za zavarovanje, ki bo zavarovalo obstoječe 
in bodoče, dejanske in pogojne obveznosti zastavitelja po kreditni pogodbi EBRD ali v skladu z 
njo in sicer z zastavo vsakega izmed zavarovanih računov in denarnih sredstev, vključno z 
vsemi obrestmi. Pogodba je bila sklenjena 3.2.2011 in velja za čas veljavnosti posojilne 
pogodbe in 
- odstopil terjatve v zavarovanje, kot zavarovanje za celotno poplačilo vseh zavarovanih 
obveznosti v maksimalnem znesku glavnice 151.314.286 EUR z obrestmi, vključno z 
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zamudnimi obrestmi, ki jo je TEŠ podpisal z EBRD banko. Pogodba o odstopu terjatev je bila 
sklenjena 3.2.2011 in velja za čas veljavnosti posojilne pogodbe. 
 
 
Pojasnilo 17 
 
Kratkoročne finančne obveznosti                                                                            43.198.909 EUR 
 

 
 
 
Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti 

 
 
Kratkoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2017 se nanašajo na glavnice po posojilnih 
pogodbah z EIB in EBRD v višini 42.179.402 EUR, katera zapadejo v plačilo v naslednjih 12 
mesecih, na obveznosti iz naslova nadomestila za nečrpani del kratkoročnega kredita v višini 
25.000 EUR in na obveznosti do HSE iz naslova poroštev v višini 994.507 EUR.  
 
Obrestne mere po sklenjenih pogodbah za kratkoročne kredite so se v letu 2017 gibale v 
vrednosti od 4,2 % p.a. s fiksno obrestno mero do 4,65 % (3-m Euribor + marža). 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 994.507 1.026.417

Kratkoročne finančne obveznosti do bank brez obresti 42.179.402 30.169.561

Kratkoročne finančne obveznosti do bank za obresti 881

Druge kratkoročne finančne obveznosti 25.000

Skupaj 43.198.909 31.196.859

v EUR

Kratkoročne 

finančne 

obveznosti do 

družb v skupini 

brez obresti

Kratkoročne 

finančne 

obveznosti do 

bank brez obresti

Kratkoročne 

finančne 

obveznosti do 

bank za obresti

Druge 

kratkoročne 

finančne 

obveznosti

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2017 1.026.417 30.169.561 881 0 31.196.859
Povečanje 20.994.507 7.500.000 25.000 28.519.507

Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 42.179.402 42.179.402

Prenosi na dolgoročne obveznosti (20.000.000) (20.000.000)

Kratkoročna odplačila (1.026.417) (10.910.000) (881) (11.937.298)

Dolgoročna odplačila (26.759.561) (26.759.561)

Stanje na dan 31.12.2017 994.507 42.179.402 0 25.000 43.198.909

Stanje na dan 1.1.2016 785.757 158.347.461 525 0 159.133.743
Povečanje 28.544.367 39.605.000 20.192.604 2.765.027 91.106.998

Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 26.759.561 26.759.561

Kratkoročna odplačila (785.757) (45.325.000) (20.192.248) (2.765.027) (69.068.032)

Prenos v kapital (27.517.950) (27.517.950)

Dolgoročna odplačila (149.217.461) (149.217.461)

Stanje na dan 31.12.2016 1.026.417 30.169.561 881 0 31.196.859
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Pojasnilo 18 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti                                                                            24.545.104 EUR 
 

 
 

 
 
Med obveznostmi do družb v skupini so obveznosti do Premogovnika Velenje d.d. za 
dobavljene količine premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije v obdobju od 
1.11.2017 do 31.12.2017, ki znašajo 11.467.780 EUR, obveznosti za odkup varnostne zaloge 
premoga v višini 4.735.500, obveznosti do podjetij v skupini za opredmetena osnovna sredstva 
v višini 232.645 EUR ter ostale obveznosti do dobaviteljev v skupini v višini  683.906 EUR.  
 
Na dan 31.12.2017 družba izkazuje 36.207 EUR zapadlih in neporavnanih obveznosti do 
dobaviteljev (zapadlost do 3 mesecev). Obveznosti po zapadlosti so prikazane v poglavju 
2.10.2. Vse obveznosti družba praviloma poravna v dogovorjenih rokih. 
 
 
Pojasnilo 19 
 
Druge kratkoročne obveznosti                                                                                 35.885.811 EUR 
 

 
 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlencev za plače in 
druge prejemke iz delovnega razmerja, obračunane za mesec december 2017, v višini 733.045 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 17.119.831 15.636.814

Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 81.716

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 7.425.273 5.384.235

Skupaj 24.545.104 21.102.765

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

HSE Slovenija 118.411 42.743

PV Slovenija 16.610.821 15.441.473

HTZ  I.P. Slovenija 60.843 68.266

PV Invest Slovenija  10.002

RGP Slovenija 236.377 52.358

HSE Invest Slovenija 56.155 21.972

Sipoteh Slovenija 37.224  

Skupaj 0 17.119.831 15.636.814

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 1.388.627 1.589.006

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 5.250.986 5.233.896

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih 153.039 10.983

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 29.093.159 30.454.434

Skupaj 35.885.811 37.288.319
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EUR, izplačane 15.1.2018 ter vnaprej vračunan strošek neizkoriščenih dopustov konec leta 
2017, ki znaša 655.582 EUR. 
 
Obveznosti do državnih in drugih inštitucij znašajo 5.250.986 EUR. Pretežni del prestavlja 
obveznost za dajatev v zvezi z onesnaženjem okolja z emisijami CO2. Predvidena obveznost za 
leto 2017 znaša 4.073.443 EUR (1 kupon/1 tono CO2). Nakup emisijskih kuponov bo realiziran 
v mesecu marcu 2018. 
 
Med kratkoročno vnaprej vračunanimi stroški družba izkazuje 22.480.240 EUR vračunanih 
stroškov po ceni, ki je predvidena v Kupoprodajni pogodbi za nakup CO2 emisijskih kuponov, 
zmanjšani za delež izkazan v obveznostih do države. 
Med vračunanimi stroški so še vnaprej vračunani stroški obresti v višini 5.253.174 EUR in 
stroški v višini 1.359.745 EUR na podlagi vračunanih stroškov dobaviteljev in drugega.  
 
Na dan 31.12.2017 družba izkazuje 36.207 EUR zapadlih in neporavnanih obveznosti do 
dobaviteljev. Vse zapadle obveznosti so bile poravnane do 31.1.2018. Obveznosti po 
zapadlosti so prikazane v poglavju 4.11.2. 
 
Vse obveznosti družba praviloma poravnava v dogovorjenih rokih.  
 
 
Pogojna sredstva                       4.590.134 EUR 
 

 
 
Med pogojnimi sredstvi so evidentirane prejete bančne garancije za dobro izvedbo del in za 
avansna plačila.  
Zmanjšanje prejetih bančnih garancij za investicije v primerjavi z preteklim letom se nanašajo 
na pretečene garancijske roke, za katere je v letu 2017 prenehala veljavnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Prejete bančne garancije  za redno poslovanje 1.529.446 402.377

Prejete bančne garancije za  investicije 3.060.688 64.293.839

Skupaj 4.590.134 64.696.216
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2.9.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
 
Pojasnilo 1 
 
Čisti prihodki od prodaje                                                                                     204.951.675 EUR 
 

 
 
Čisti prihodki od prodaje v višini 204.951.675 EUR so izkazani po fakturni vrednosti in so v 
primerjavi s čistimi prihodki od prodaje predhodnega leta višji za 3 %. Pretežni del prihodkov 
(99,6 %) je družba ustvarila s prodajo električne in toplotne energije. Povečanje prihodkov od 
prodaje napram preteklemu letu je odraz nekoliko višjih prodajnih cen električne in toplotne 
energije.  
 
 
Pojasnilo 2 
 
Usredstveni lastni proizvodi  in storitve                  156.179 EUR 
 

 
 
Usredstvene lastne storitve se nanašajo na vloženi material in storitve pri izvedbi investicij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

2017 2016

Na domačem trgu 204.835.325 198.700.380

Električna energija 199.053.765 193.705.820

Toplotna energija 5.066.830 3.886.449

Ostali proizvodi 37.196 50.070

Ostalo trgovsko blago in material 101.185 87.049

Ostale storitve 576.349 970.992

Na tujem trgu 116.350 96.391

Ostalo trgovsko blago in material 116.350 96.391

Skupaj 204.951.675 198.796.771

v EUR

2017 2016
Usredstevni lastni proizvodi in storitev 156.179 0

Skupaj 156.179 0
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Pojasnilo 3 
 
Drugi poslovni prihodki                                                                                                 1.974.706 EUR 
 

 
 
Prihodki od odškodnin so bili  v letu 2017 pripoznani za odškodnine od neodpravljenih napak 
v  garancijskem obdobju bloka 6. Ostali poslovni prihodki v preteklem letu so se nanašali na 
odpravo vnaprej vračunanih stroškov za prekinitev pogodbe za dobavo novega blok 
transformatorja bloka 5, pogodba je bila v letu 2016 obnovljena. 
 
 
Pojasnilo 4 
 
Stroški blaga, materiala in storitev                                                                          130.928.436 EUR 
 

 

 

v EUR

2017 2016

Prihodki od odprave rezervacij 563.980 104.699

Odprava slabitve terjatev 14.523 9.520

Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni 931.023 13.003

Zamudne obresti 1.863

Dobiček pri prodaji stalnih sredstev 431.873 463.722

Ostalo 33.307 2.269.686

Skupaj 1.974.706 2.862.493

v EUR

2017 2016

Skupaj stroški materiala 121.055.511 120.228.451

Skupaj stroški storitev 9.872.925 7.613.824

Skupaj 130.928.436 127.842.275
v EUR

2017 2016

Stroški materiala 119.457.528 118.561.845

Stroški pomožnega materiala 376.221 116.745

Stroški energije 174.891 188.219

Stroški nadomestnih delov 894.421 984.617

Stroški drobnega inventarja 106.576 105.791

Pisarniški material 16.056 19.669

Strokovna literatura 12.230 12.090

Ostalo 17.588 239.475

Skupaj stroški materiala 121.055.511 120.228.451

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov 7.653 18.279

Stroški transportnih storitev 36.176 56.648

Storitve vzdrževanja 4.143.287 2.875.065

Stroški najemnin 928.924 933.933

Stroški povračil zaposlencev v zvezi z delom 11.692 16.138

Stroški zavarovanja in bančnih storitev 1.389.349 1.390.985

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.609.185 462.387

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 2.324 4.576

Stroški storitev fizičnih oseb 3.299 10.975

Ostalo 1.741.036 1.844.838

Skupaj stroški storitev 9.872.925 7.613.824

Skupaj 130.928.436 127.842.275
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Pretežni del stroškov materiala predstavlja poraba premoga v višini 106.671.488 EUR kot 
energenta za proizvodnjo električne in toplotne energije. Poleg premoga je družba za 
proizvodnjo električne energije uporabljala še plin.  
 
Stroški pomožnega materiala v višini 376.221 EUR  pomenijo porabo pomožnega materiala za 
vzdrževanje naprav in opreme. 
 
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme so 
material za vzdrževanje in rezervni deli v vrednosti 894.421 EUR. Več pojasnil je v poglavju o 
vzdrževanju. 
 
Pri popisu zalog materiala ni bilo ugotovljenih viškov in primanjkljajev. 
 
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem naprav in opreme so stroški rednega vzdrževanja v višini 
4.143.287 EUR.  
 
Pogodbena vrednost revizije s strani KPMG Slovenija znaša 21.995 EUR in 1.500 EUR pregled 
Poročila o razmerjih s povezanimi družbami.  
 
 
Stroški revizorja 
 

 
 
 
Pojasnilo 5 
 
Stroški dela                                                                                                                     11.524.314 EUR 
 

 
 

v EUR

2017 2016

Revidiranje letnega poročila 21.995 22.782

Druge storitve dajanja zagotovil 1.500 1.800

Skupaj 23.495 24.582

v EUR

2017 2016

Plače 8.227.894 10.221.421

Stroški pokojninskih zavarovanj 1.214.238 1.608.524

Stroški drugih zavarovanj 614.756 893.255

Drugi stroški dela 1.467.426 3.242.059

Skupaj 11.524.314 15.965.259
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Stroški plač temeljijo na Podjetniški kolektivni pogodbi, Pravilniku o plačah in pogodbi o 
zaposlitvi. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov k plači (manj ugoden delovni čas, 
vplivi okolja ipd.) in dela plače za poslovno uspešnost. 
 
Nadomestila plač zaposlencev so nadomestila zaradi odsotnosti z dela, zaradi bolezni, letnega 
dopusta, izobraževanja in drugega. Nadomestila pripadajo zaposlenim bodisi na podlagi 
Zakona o delovnih razmerjih, Podjetniške kolektivne pogodbe oziroma Pogodbe o zaposlitvi. 
 
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev pomenijo sofinanciranje 
pokojninskega načrta s strani delodajalca po Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega med Termoelektrarno 
Šoštanj d.o.o. in Sindikatom Termoelektrarne Šoštanj. Izvajalec pokojninskega načrta z oznako 
PN1 je Modra zavarovalnica d.d., Ljubljana. 
 
Drugi prejemki zaposlencev, bonitete, povračila, so prejemki iz naslova regresa, odpravnin ob 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi in drugega. Med njimi so evidentirani tudi stroški nadomestila 
za prehrano v višini 427.317 EUR. 
 
 
Pojasnilo 6 
 
Odpisi vrednosti                                                                                                            36.140.948 EUR 
 

 
 
Obračunana amortizacija v poslovnem letu 2017 znaša 36.140.948 EUR in je obračunana po 
amortizacijskih stopnjah določenih po ocenitvah in oslabitvah v preteklih letih, oziroma v 
skladu s pričakovano življenjsko dobo sredstev. 

Stopnja izobrazbe  1.1.2017  31.12.2017
Povprečno število 

zaposlenih

   1 4 4 4

   2 13 15 14

   3 10 12 11

   4 86 82 84

   5 115 114 115

   6/1 52 50 51

   6/2 14 13 14

   7 21 15 18

   8/1 7 6 7

Skupaj 322 311 317

v EUR

2017 2016

Amortizacija neopredmetenih sredstev 59.684 47.583

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 36.064.383 36.039.221

Oslabitve/odpisi terjatev 4.877 8.893

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 12.004 1.042

Skupaj 36.140.948 36.096.739
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Pojasnilo 7 
 
Drugi poslovni odhodki                                                                                               34.323.116 EUR 
 

 
Pretežni del dajatev se nanaša na obveznost plačila prispevka za stavbna zemljišča, v višini 
6.290.365 EUR.  
 
Glavnina izdatkov za varstvo okolja so izdatki za emisijske kupone v višini 26.803.090 EUR. V 
poslovnem letu je družba proizvedla 4.073.443 ton CO2. Po zakonu o varstvu okolja je družba 
dolžna državi predati 4.073.443 emisijskih kuponov. 
 
 
Pojasnilo 8 
 
Finančni prihodki                                                                                                                  362.179 EUR 
  

 
 
Finančne prihodke sestavlja prejeta udeležba na dobičkih pridružene družbe in prihodki od 
prodaje te naložbe v letu 2017.   
 
 
Pojasnilo 9 
 
Finančni odhodki                                                                                                          27.122.086 EUR 
 

 
 

v EUR

2017 2016

Oblikovanje rezervacij 3.030.000

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 6.290.365 4.391.128

Izdatki za varstvo okolja 27.616.153 28.541.027

Donacije 6.055 63.000

Drugi poslovni odhodki 410.543 382.652

Skupaj 34.323.116 36.407.807

v EUR

2017 2016

Finančni prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku 104.000

Finančni prihodki iz danih posojil in depozitov 108 122

Finančni prihodki od prodaje finančnih naložb 258.071

Drugi finančni prihodki 1.451

Skupaj 362.179 1.573

v EUR

2017 2016

Finančni odhodki za obresti 20.527.780 23.148.490

Drugi finančni odhodki 6.594.306 9.427.086

Skupaj 27.122.086 32.575.576
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Odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti od dolgoročnih in kratkoročnih posojil 
prejetih od bank v skupni višini 18.901.520 EUR in odhodki iz posojil, prejetih od družb v 
skupini v višini  1.626.260 EUR.  
 
Med drugimi finančnimi odhodki so v glavnini odhodki iz naslova državnega poroštva za 
investicijo v blok 6 v višini  5.371.392 EUR, odhodki za poroštva HSE v višini 994.507 EUR in 
ostali stroški iz naslova dolgoročnih posojil tujih bank.  
 
 
Pojasnilo 10 
 
Davki                                                                                                  

 
 
Družba je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb pripravila obračun davka od 
dohodkov pravnih oseb za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017 in ugotovila, da zaradi 
poslovanja družbe z negativnim poslovnim izidom ne izkazuje davčne obveznosti.  
 
Prenesena davčna izguba na dan 31.12.2017 znaša 627.811.269 EUR in sicer 90.219.624 EUR 
iz leta 2014, 457.971.336 EUR davčne izgube poslovnega leta 2015, 46.799.377 EUR davčne 
izgube leta 2016 in 32.820.932 EUR davčne izgube iz leta 2017. 
 
 
Družba, zaradi negotovosti prihodnjih obdavčljivih dobičkov, ni oblikovala terjatve za odložene 
davke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

2017 2016

Poslovni izid pred davki (32.594.162) (47.226.819)

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji (6.192.891) (8.028.559)

Davek od prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo (158.400) (34.404)

Zneski iz naslova povečanja davčne osnove 21.504

Davek od odhodkov, ki znižujejo davčno osnovo (43.153) (59.351)

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 138.127 174.542

Sprememba davčne osnove pri spremembi računovodske usmeritve (1.164)

Davčni učinek nepripoznanih odloženih terjatev za davčne izgube 6.235.977 7.947.772

Obračunani davek 0 0

Odloženi davki 0 0

Skupaj davki 0 0

Efektivna davčna stopnja 0,00% 0,00%
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Pojasnilo 11 
 
Čisti poslovni izid družbe                                                                                         (32.594.162) EUR 
 

  
 
 
2.9.3 Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajočega donosa 
 
V izkazu drugega vseobsegajočega donosa družba izkazuje aktuarske izgube pri odpravninah 
ob upokojitvi na podlagi Aktuarskega izračuna obveznosti rezervacij za jubilejne nagrade in 
odpravnine ob upokojitvi in odpravo le teh v breme prenesenega poslovnega izida. 
 
 
2.9.4 Pojasnila k izkazu denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov za leto 2017 je izdelan po posredni metodi in zajema vse denarne 
prejemke in izdatke v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 
V letu 2017 se je izvedla pretvorba  dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 47.259.354 EUR, 
do matične družbe v kapitalske rezerve na podlagi sprejetega sklepa družbenika z dne 
29.12.2017 o prenosu nedenarnih naknadnih vplačil. 
 
Denarna sredstva po podbilancah so naslednja: 

 
 
Iz izkaza denarnih tokov po posredni metodi  je razvidno, da je bilo v družbi v letu 2017 iz 
naslova poslovne dejavnosti realizirano 22.873.202 EUR prebitka denarnih sredstev ki je bil  v 
višini 14.294.413 EUR porabljen za  izdatke pri naložbenju  in v višini 8.413.25 EUR  za izdatke 
pri financiranju. 
 
 Za obvladovanje likvidnosti je bilo potrebno izvajati določene ukrepe, in sicer: 
- skrbno planiranje in analiziranje denarnih tokov,  
- realizirati ukrepe za racionalizacijo rednega poslovanja,  
 

v EUR

2017 2016

Kosmati donos iz poslovanja 207.082.560 201.659.264

Poslovni izid iz poslovanja (5.834.254) (14.652.816)

Finančni izid (26.759.908) (32.574.003)

Poslovni izid pred davki (32.594.162) (47.226.819)

Čisti poslovni izid poslovnega leta (32.594.162) (47.226.819)

v EUR

2017 2016

Denarni tokovi iz poslovanja 22.873.202 15.641.674

Denarni tokovi iz naložbenja (14.308.232) 5.173.377

Denarni tokovi iz financiranja (8.413.825) (20.806.218)

Denarni izid v obdobju 151.145 8.833
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Likvidnostno tveganje je družba obvladovala skrbnim planiranjem denarnih tokov, časovno 
usklajenostjo terjatev in obveznosti ter s skrbnim gospodarjenjem s prostimi denarnimi 
sredstvi.  
 
Kratkoročno plačilno sposobnost v navedenem obdobju je družba zagotavljala z učinkovitim 
in skrbnim upravljanjem z denarnimi sredstvi ter s sistematičnim načrtovanjem in 
spremljanjem denarnih tokov. Likvidnost družbe je bila v okviru rednega poslovanja v letu 
2017 obvladovana z rednimi in predčasnimi plačili računov za oddano električno energijo, s 
koriščenjem avansov za zakup moči ter s koriščenjem kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. 
 
 
2.9.5 Izkaz sprememb lastniškega kapitala 
 
V izkazu sprememb lastniškega kapitala so predstavljene spremembe sestavin kapitala za 
poslovno leto.  
Družba sestavlja izkaz gibanja kapitala v obliki sestavljene razpredelnice. 
 
V letu 2017 se je kapital povečal za povečanja kapitalskih rezerv na podlagi sprejetega sklepa 
družbenika dne 29.12.2017 o prenosu nedenarnih naknadnih vplačil (finančne obveznosti 
konvertirane v kapital) v višini 47.259.354 EUR.  
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja se je zmanjšal za 32.698.074 EUR, in 
sicer za čisto izgubo poslovnega leta v višini 32.594.162 EUR in aktuarsko izgubo iz naslova 
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi v višini 103.912 EUR. 
 
 
Bilančni dobiček ali izguba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

2017 2016

Čisti poslovni izid poslovnega leta (32.594.162) (47.226.819)

Preneseni dobiček/ prenesena izguba (181.791.661) (134.588.287)

Bilančni dobiček ali izguba (214.385.823) (181.815.106)
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DRUGA RAZKRITJA 
 
2.9.6 Povezane osebe 
 

 
 
V stolpcih prodaje in nakupi je prikazan promet vseh poslov (brez DDV), vključno z  obrestmi 
prejetih posojil in stroški garancij med TEŠ in povezanimi družbami v letu 2017.  
 
Pri prejetih posojilih je prikazano stanje konec leta 2017 (glavnica z obrestmi).  
 
Stanje odprtih poslovnih terjatev s povezanimi osebami je razkrito v točki 3.10.1 stanje odprtih 
poslovnih obveznosti pa v točki 3.10.2.  
 
Prodajne cene in nakupne cene za storitve so definirane na podlagi veljavnega internega 
cenika družb skupine HSE, najemnine in prodajne cene električne energije pa na podlagi 
metode dodatka na stroške. Nakupna cena premoga je definirana z uporabo metode dodatka 
na stroške. 
 
 
2.9.7 Prejemki 
 
Podatki v zvezi z upravo in zaposlenimi na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe. 
 
Prejemki članov uprave 

 
 
Prejemki uprave družbe in ostalih zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 
vključujejo: 
- bruto prejemke, po principu izplačila, 
- druge prejemke, 
- premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in 
-  povračila.  

v EUR

Prodaje Nakupi
Prejeta posojila z 

obrestmi

HSE 199.275.494 3.212.162 21.028.074

PV 7.649 111.763.787

HTZ  I.P. 262 290.256

RGP 13.200 1.432.191

HSE Invest 7.165 168.872

SIPOTEH 30.512

Skupaj 2017 199.303.770 116.897.780 21.028.074

v EUR

Plača Drugi prejemki Boniteta Povračilo stroškov Skupaj

Člani uprave 107.002 4.179 6.814 1.700 119.695

Zaposleni za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 150.633 13.534 279 5.025 169.471

Skupaj 2017 257.635 17.713 7.092 6.726 289.166
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Prejemki poslovodstva  

 
 
 
2.9.8 Poslovni najem 
 
Družba ima v najemu strojno in programsko opremo ter zemljišča in drugo.  
 
V spodnji tabeli so prikazane obveznosti v zvezi s poslovnim najemom v odpovednem roku, 
kar predstavlja najmanjše vsote najemnin. 
 

 
 
Stroški za poslovni najem so v letu 2017 znašali 928.925 EUR. 
 
 
2.10 FINANČNI INŠTRUMENTI IN TVEGANJA 
 
To poglavje je povezano s poglavjem 2.3.11 računovodskega poročila in tudi s poglavjem 1.12 
o finančnih tveganjih v poslovnem delu. 
 
 
2.10.1 Zaupanjsko (kreditno) tveganje 
 
Kreditno tveganje je tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke. Poleg neplačila 
tvegamo tudi neizpolnitev drugih nefinančnih obveznosti. Posledica tveganja je pomanjkanje 
likvidnih sredstev. Posledice bi lahko bile neplačane obveznosti dobaviteljem in zaustavitev 
del ter stroški zamudnih obresti.  

Za poslovno kreditno tveganje družba ocenjuje, da je verjetnost tveganja mala, vpliv na 
poslovanje družbe je srednje velik. Instrumenti za obvladovanje tveganja so preverjanje 
bonitetnih ocen poslovnih partnerjev, sklenitev dolgoročnih pogodb in na osnovi teh letne 
pogodbe z elementi zavarovanja terjatev, kot so npr. bianco menice. 

Z bianco menico so zavarovane terjatve za prodano toplotno energijo. Z bančno garancijo so 
zavarovane tudi terjatve za dane predujme v višini 681.371 EUR.  

Zapadle terjatve za dane predujme se v celoti nanašajo na terjatve do Primorja d.d. v stečaju 
v višini 206.731 EUR,  za katere so bili v preteklosti oblikovani popravki vrednosti.   

Ostale terjatve do kupcev, ki so zapadle in neporavnane se nanašajo na terjatve do kupcev  iz 
naslova najemnin za stanovanja, na terjatve do RCE Velenje za vnovčeno bančno garancijo v 

v EUR

Bruto plača Drugi prejemki Bonitete Povračilo stroškov Skupaj

Arman Koritnik 107.002 4.179 6.814 1.700 119.695

Skupaj 107.002 4.179 6.814 1.700 119.695

v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Manj kot eno leto 459.075 337.357

Skupaj 459.075 337.357
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višini 108.012 EUR, ki so bile prijavljene v stečajno maso, na terjatve do Habit Velenje iz 
naslova neplačanih najemnin za stanovanja v višini 45.467 EUR in drugo.  

 
Dolgoročne terjatve po rokih zapadlosti  
 

 

 
 
Kratkoročne poslovne in finančne terjatve po rokih zapadlosti  
 

 
 
Pri ostalih terjatvah zaradi njihove specifičnosti zavarovanje ni potrebno. 
  
Terjatve za dane predujme se v višini 1.300.504 EUR nanašajo na izgradnjo bloka 6. Ostale 
terjatve za dane predujme se nanašajo na terjatve do Primorja d.d. v stečaju v višini 206.731 
EUR, na terjatve za dane predujme za zavarovanje trošarinskih obveznosti v višini 136.765 EUR 
in na terjatve za ostale predujme v višini 817.134 EUR. Terjatve za dane predujme do Primorja 
d.d. v stečaju v višini 206.731 EUR so prijavljene v stečajno maso in so bile na osnovi sodne 
poravnave uvrščene v stečajno maso med navadne terjatve. Navedene terjatve je družba v 
letu 2013 slabila. 
 
Na dan 31. 12. 2017 izkazuje družba zapadle terjatve do kupcev v skupni višini 222.173 EUR. 
Terjatve, ki so zapadle in neporavnane se nanašajo, na terjatve za vnovčeno garancijo do RCE 

v EUR

do 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu 

IFP

nad 5 let po datumu IFP
Skupaj

Dolgoročno dani predujmi 10.146 29.440 27.439 67.025

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.869 1.869

Skupaj 31.12.2017 12.015 29.440 27.439 68.894

v EUR

do 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu 

IFP

nad 5 let po datumu IFP
Skupaj

Dolgoročno dani predujmi 10.147 29.440 27.439 67.026

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 2.032 1.862 3.894

Skupaj 31.12.2016 12.179 31.302 27.439 70.920

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo

v EUR

nezapadle
zapadle do 3 

mesece (do 90 dni)

Zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 

mesecev  (od 181 do 

272 dni)

zapadle od 9 do 12 

mesecev (od 271 do 

360 dni)

zapadle nad leto 

dni (od 361 dni 

naprej)

Skupaj

Kratkoročno dani depoziti drugim 13.227.905 13.227.905

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 21.277.316 13.200 21.290.516

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.452.388 40.994 363 3.493.745

Kratkoročno dani predujmi 2.254.403 2.254.403

Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.189.902 1.189.902

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.106 2.106

Skupaj 31.12.2017 41.404.020 54.194 0 363 0 0 41.458.577

v EUR

nezapadle
zapadle do 3 

mesece (do 90 dni)

zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 

mesecev (od 181 do 

270 dni)

zapadle od 9 do 12 

mesecev (od 271 do 

360 dni)

zapadle nad leto 

dni (od 361 dni 

naprej)

Skupaj 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 24.026.498 24.026.498

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb 155 155

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.412.643 19.873 1.936 1.525 1.135 159.040 1.596.152

Kratkoročno dani predujmi 427.999 206.731 634.730

Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.560.135 1.560.135

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 509.040 509.040

Kratkoročno dani depoziti drugim 2.512.514 2.512.514

Skupaj 31.12.2016 29.939.944 19.873 1.936 1.525 1.135 874.811 30.839.224

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo
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d.o.o. Velenje v višini 108.012 EUR, na terjatve do Habit Velenje iz naslova najemnin za 
stanovanja v višini 45.467 EUR, na terjatve do RGP Velenje v višini 29.700 in ostale terjatve do 
kupcev v višini  38.995 EUR.  
 
Terjatev do RCE d.o.o. je bila v mesecu septembru 2015 prijavljena v stečajno maso. 
 

 
 
 
2.10.2 Likvidnostno tveganje 
 
Likvidnost je pogoj za plačilno sposobnost družbe in hkrati sposobnost pravočasno poravnati 
v plačilo zapadle obveznosti. Z zagotavljanjem optimalne finančne sestave oziroma 
poslovanjem v okviru finančnega vzvoda si omogočimo varno poslovanje poleg najmanjših 
stroškov finančne sestave. Posledica primanjkljaja likvidnih sredstev so neplačane zapadle 
obveznosti. Verjetnost, da bi imela družba likvidnostne težave je srednje velika, vpliv na 
likvidnosti družbe je velik. Instrument obvladovanja likvidnostnega tveganja je skrbno 
planiranje denarnih tokov na dnevni, mesečni in letni ravni. Pomembna je časovna usklajenost 
terjatev in obveznosti, predvsem pa zagotavljanje ustreznih virov za financiranje investicij. Za 
tekočo likvidnost ima družba vzpostavljene ustrezne kreditne linije za kratkoročno 
uravnavanje likvidnosti. Pri banki Unicredit je imela družba najeti dve kratkoročni posojili, 
bullet posojilo v višini 7,5 mio EUR in revolving posojilo v višini 5 mio EU, posojili sta bili do 
konca leta vrnjeni. Za uravnavanje tekoče likvidnosti je tudi v letu 2018 predvideno koriščenje 
kratkoročnih posojil pri poslovni banki, v skupni višini 12,5 mio EUR.  
 
Na dan 31.12.2017 družba izkazuje 36.207 EUR zapadlih in neporavnanih obveznosti do 
dobaviteljev. Vse zapadle obveznosti so bile poravnane do 31.1.2018. 
 

 
 

v EUR

2017 2016

Stanje na dan 1.1. 876.339 886.637
Izterjane odpisane terjatve (1.710) (10.619)

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 1.065 8.893

Dokončen odpis terjatev (8.805) (8.572)

Stanje na dan 31.12. 866.889 876.339

v EUR

več kot 1 leto do 2 leti 

po datumu IFP

več kot 2 leti do 5 let 

po datumu IFP

nad 5 let po datumu 

IFP

Skupaj

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 16.641.499 16.641.499

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 3.392.068 3.392.068

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 42.179.402 123.681.064 357.209.302 523.069.768

Skupaj 31.12.2017 42.179.402 123.681.064 377.242.869 543.103.335

Zapadlost v plačilo

več kot 1 leto do 2 leti 

po datumu IFP

več kot 2 leti do 5 let 

po datumu IFP

nad 5 let po datumu 

IFP

Skupaj

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 16.641.499 16.641.499

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti  1.765.809 1.765.809

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 42.179.402 126.538.206 396.531.562 565.249.170

Skupaj 31.12.2016 42.179.402 126.538.206 414.938.870 583.656.478

Zapadlost v plačilo
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Obvladovanje tveganja časovnega zamika pri dokapitalizaciji se je obvladovalo s sklenitvijo 
kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja pri HSE ter optimiranjem likvidnosti in 
poslovanja. Ocenjuje se, da je bilo to tveganje v letu 2017 ustrezno obvladovano. 
 
 
2.10.3 Obrestno tveganje 

 
Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje obrestne mere za družbo neugodno. Pojavlja 
se predvsem pri zadolževanju, kajti cena denarja je odvisna od ravni tržnih obrestnih mer. Rast 
obrestnih mer ima za posledico tveganje neizpolnitve poravnavanja anuitet zaradi 
nezadostnih likvidnostnih rezerv. Tveganje je opredeljeno kot zelo malo in obvladljivo, kajti 
družba ima vzpostavljeno politiko ščitenja obrestnih mer. Možni instrumenti za ščitenje pred 
obrestnim tveganjem je fiksna obrestna mera pri posojilodajalcu, ki se ga družba pri finančnih 
posojilih deloma že poslužuje 
 
Izpostavljenost tveganju obrestne mere družbe je bila naslednja (upoštevani so samo 
instrumenti, ki imajo vpliv na poslovni izid): 
 
 
Finančni instrumenti – stanja 
 

 
 
 
Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero 
 
Sprememba variabilne obrestne mere za 50 bazičnih točk na dan poročanja bi povečala 
(zmanjšala) čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti.  

v EUR

nezapadle zapadle do 3 

mesece 

(do 90 dni)

zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 

mesecev (od 181 do 

270 dni)

zapadle od 9 do 

12 mesecev (od 

271 do 360 dni)

zapadle nad leto 

dni (od 361 dni 

naprej)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 994.507 994.507

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 42.179.402 42.179.402

Druge kratkoročne finančne obveznosti 25.000 25.000

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 17.119.831 17.119.831

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 7.389.066 36.207 7.425.273

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 1.388.627 1.388.627

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 5.250.986 5.250.986

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 153.039 153.039

 31.12.2017 74.500.458 36.207 0 0 0 0 74.536.665

v EUR

nezapadle zapadle do 3 

mesece 

(do 90 dni)

zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 

mesecev (od 181 do 

270 dni)

zapadle od 9 do 

12 mesecev (od 

271 do 360 dni)

zapadle nad leto 

dni (od 361 dni 

naprej)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 1.026.417 1.026.417

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 30.170.442 30.170.442

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 15.636.814 15.636.814

Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih družb 81.716 81.716

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 5.302.227 82.008 5.384.235

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 911.702 911.702

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 5.233.896 5.233.896

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 10.983 10.983

Skupaj 31.12.2017 58.374.197 82.008 0 0 0 0 58.456.205

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo

v EUR

2017 2016

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri   
Finančne obveznosti 85.607.143 92.718.731

Skupaj 85.607.143 92.718.731
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Pri posojilih, ki so sklenjena po obrestni meri Euribor smo upoštevali pribitek +/-0,50 b.t. na  
vsakokrat določeno tržno obrestno mero Euribor za posamezno obrestno obdobje v 2017. 
 

 
 
Za finančna sredstva so dogovorjene fiksne obrestne mere, zato analiza občutljivosti za ta del 
ni narejena.  
 
 
2.10.4 Upravljanje s kapitalom 
 
Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti čim boljšo kreditno boniteto in kapitalsko 
ustreznost za potrebe financiranja poslovanja in investicij. Ustrezen obseg kapitala družbi 
zagotavlja zaupanje upnikov, trga ter vzdržuje prihodnji razvoj dejavnosti. 
 
Družba spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z 
delitvijo neto obveznosti, s skupnim zneskom neto obveznosti in celotnim zneskom kapitala. 
V okviru neto obveznosti družba vključuje prejeta obvestila in druge finančne obveznosti, 
znižane za denarna sredstva.  
 

 
 
Kazalnik se je izboljšal zaradi izvedene dokapitalizacije v višini 47,3 mio EUR. 
 
 
2.10.5 Poštene vrednosti 
 
Družba ocenjuje, da je knjigovodska vrednost finančnih instrumentov dovolj natančen približek 

za njihove poštene vrednosti, zato se poštene vrednosti le-teh niso ločeno opredeljevale. 
 

v EUR

FINANČNI INSTRUMENTI Čisti poslovni izid  2017 Čisti poslovni izid 2016

Povečanje za 50 bt Zmanjšanje za 50 bt Povečanje za 50 bt Zmanjšanje za 50 bt

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri (458.344) 445.341 (496.510) 556.842

Finančne obveznosti (458.344) 445.341 (496.510) 556.842
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Finančna sredstva po pošteni vrednosti glede na hierarhijo 

 
 
Kratkoročne terjatve in obveznosti so izkazane po knjigovodski vrednosti, ki se upošteva kot 
odplačna vrednost. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR

Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Knjigovodska vrednost Poštena vrednost

Neizvedena finančna sredstva po pošteni vrednosti 500 500 500 500
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 500 500 500 500

Neizvedena finančna sredstva po odplačni vrednosti 41.656.658 0 30.079.171 0
Finančne terjatve 13.227.905 0 2.512.514 0

Poslovne in druge terjatve 28.232.241 0 27.521.290 0

Denarna sredstva 196.512 0 45.367 0

Skupaj 41.657.158 500 30.079.671 500

Izvedene finančne obveznosti po pošteni vrednosti 0 0 0 0
Izvedeni finančni instrumenti (obveznosti)

Neizvedene finančne obveznosti po odplačni vrednosti 617.808.112 0 643.021.198 0
Prejeta posojila 585.282.737 0 613.826.039 0

Druge finančne obveznosti 1.019.507 0 1.026.417 0

Poslovne obveznosti in druge obveznosti 31.505.868 0 28.168.742 0

Skupaj 617.808.112 0 643.021.198 0

31.12.2017 31.12.2016

 v EUR

31.12.2017 31.12.2016

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni 500 60.003

Skupaj 500 60.003
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2.11 POROČANJE V SKLADU Z ENERGETSKIM ZAKONOM  
 
 
2.11.1     Dodatna razkritja na podlagi Energetskega zakona 
 
Na podlagi določil 109. člena Energetskega zakona (EZ-1) in Zakona o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) je družba dolžna voditi 
ločene računovodske izkaze za energetske dejavnosti in za ostale dejavnosti. V Pravilniku o 
računovodstvu je družba opredelila, da pripravlja računovodske izkaze ločeno za naslednje 
dejavnosti: 

- proizvodnja elektrike,  
- oskrba s paro in toplo vodo, 
- menza in 
- družbeni standard, 

ki so tržno usmerjeni organizacijski del družbe in s svojim poslovanjem ustvarjajo poslovni izid. 
 
Termoelektrarna Šoštanj evidentira prihodke in odhodke družbe na nalogih, stroškovnih 
mestih (SM) in profitnih centrih (PC). Sredstva in obveznosti do virov sredstev družba 
evidentira v glavnem po dejavnostih, neopredmetena sredstva, nepremičnine, naprave in 
opremo pa tudi na SM. Večji del SM in PC pripada neposredno posameznim dejavnostim, del 
SM pa je splošnih, oziroma posrednih. Pri razvrščanju prihodkov in stroškov, ki nastanejo pri 
poslovanju  družbe kot celote, oziroma pri izvajanju dveh ali več dejavnosti in jih ni mogoče 
neposredno razporediti, družba uporabi sodila/ključe za delitev. Sodila/ključi za delitev se 
letno preverijo ter korigirajo glede na nova dejstva. 
 
Način razporejanja stroškov po SM in ugotavljanje poslovnih izidov po dejavnostih temelji na 
metodah za razporejanje posrednih stroškov, ki so preprost delitveni izračun in prisojanje 
stroškov, ki izhajajo iz empiričnih analiz, izkustvenih spoznanj in ciljev družbe.  
 
Splošne stroške in odhodke ter splošne prihodke razporejamo na dejavnosti na osnovi 
sodil/dogovorjenih ključev. 
 
V podjetju sta vzpostavljeni dve vrsti splošnih stroškovnih mest: 

- splošna proizvajalna stroškovna mesta, 
- splošna stroškovna mesta strokovnih služb. 

 
Sodila za razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest: 

i. Stroške, ki se zberejo na splošnih proizvajalnih stroškovnih mestih (transport premoga, 
priprava vode, transport pepela in sadre, vozni park proizvodnje in laboratorij), družba TEŠ 
razdeli najprej na področni odsek oskrbe s paro in toplo vodo, ki ga sestavljajo trije profitni 
centri. Stroški, povezani z delovanjem profitnega centra Toplotna postaja 1 in Toplotna 
postaja 2 (odslej TP 1 in TP 2), se od 1.1.2016 dalje delijo po ključu, ki upošteva metodo 
dejansko uporabljene primarne energije in znaša 2,43 %, ob upoštevanju deleža 
proizvedene toplotne energije. Stroški profitnega centra Toplotna postaja 3 (odslej TP 3) 
se delijo po ključu, ki upošteva delitev stroškov v skladu z razmejitvijo variabilnih stroškov 
po metodi pravične delitve učinkov kongregacije proizvodnje toplotne energije in znaša 
2,61 %, ob upoštevanju deleža proizvedene energije. 
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Preostale stroške družba razdeli na področni odsek proizvodnja električne energije in 
znotraj tega na profitne centre glede na delež porabljenega premoga. 

ii. Stroške, ki se zberejo na splošnih proizvajalnih stroškovnih mestih (tehnični sektor, strojno 
vzdrževanje, elektro vzdrževanje, gradbeno vzdrževanje), družba TEŠ razdeli najprej na 
področni odsek oskrbe s paro in toplo vodo. Stroški, povezani z delovanjem profitnega 
centra TP 1 in TP 2, se od 1.1.2016 dalje delijo po ključu, ki upošteva metodo dejansko 
uporabljene primarne energije in znaša 2,43 %, ob upoštevanju deleža proizvedene 
toplotne energije. Stroški profitnega centra TP 3 se delijo po ključu, ki upošteva delitev 
stroškov v skladu z razmejitvijo variabilnih stroškov po metodi pravične delitve učinkov 
kongregacije proizvodnje toplotne energije in znaša 2,61 %, ob upoštevanju deleža 
proizvedene energije.  

iii. Preostale stroške družba razdeli na področni odsek proizvodnja električne energije in 
znotraj tega na profitne centre glede na delež proizvedene električne energije. 

Stroške, ki se zbirajo na splošnih stroškovnih mestih strokovnih služb, družba razporedi na 
vse štiri področne odseke v naslednjih treh korakih: (1) najprej se stroški razporedijo na  
področni odsek Družbeni standard (sodilo – ena povprečna mesečna plača knjigovodje 
komercialnega področja); (2) nato se preostali stroški razporedijo na področni odsek 
oskrbe s paro in toplo vodo z uporabo ključev, ki so predstavljeni v prvem odstavku točke 
(b) dejanskih ugotovitev; in (3) na koncu se preostanek stroškov razporedi na področni 
odsek proizvodnja električne energije in znotraj tega na profitne centre glede na delež 
proizvedene električne energije. 

 
Ker proizvodnja toplote s plinsko enoto v TEŠ nadomešča proizvodnjo toplote iz TP 3 in na ta 
način TEŠ zagotavlja neprekinljivost dobave toplotne energije se dejavnosti oskrbe in tople 
vode dodeli 39,6% fiksnih stroškov take enote (po metodologiji delitve primarne energije med 
proizvodnjo toplotne in električne energije). 
 
Prihodki družbe so praviloma neposredni in se razčlenjujejo na poslovne in finančne prihodke. 
Poslovni prihodki so neposredni. Prihodki, doseženi z opravljanjem manjših registriranih 
dejavnosti, so bili zaradi zanemarljivosti ustvarjenih prihodkov evidentirani na dejavnosti 
proizvodnje električne energije.  
Finančni prihodki se razporejajo na dejavnosti direktno. V primeru, da je direktna razvrstitev 
nemogoča se razporedijo na dejavnost proizvodnje električne energije in oskrbe s paro in toplo 
vodo. Na dejavnost oskrbe s paro in toplo vodo so bili razporejeni: 

- na TP1-2 in po ključu, ki upošteva metodo dejansko uporabljene primarne energije in 
delež proizvedene toplotne energije; 

- potem so se finančni prihodki razporedili na dejavnost proizvodnje električne energije 
in na posamezne PC, glede na proizvedeno električno energijo posameznega PC.  

Stroški in odhodki družbe se razčlenjujejo na poslovne in finančne. Stroški se delijo po vrstah, 
mestih in nosilcih. Po naravnih vrstah ločimo stroške materiala, stroške storitev, stroške 
amortizacije, stroške dela, druge poslovne odhodke in finančne odhodke.  
 
Stroški materiala-energentov in drugi stroški povezani s porabo goriv so se razporedili na SM 
in dejavnosti neposredno na podlagi dejansko porabljenih količin. Stroški kemikalij so bili v 
pretežni meri razporejeni neposredno po PC glede na porabo premoga. Kemikalije, katerih 
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poraba je evidentirana na splošnih proizvajalnih SM ali splošnih stroškovnih mestih strokovnih 
služb  so bile razporejene po ključih opisanih v šestem odstavku tega poglavja. 
 
Stroški vzdrževanja (material in storitve) se razporedijo neposredno po SM, PC. Stroški 
vzdrževanja, katerih poraba je bila evidentirana na splošnih proizvajalnih SM so bili razporejeni 
po ključih opisanih v šestem odstavku tega poglavja. 
 
Ostali stroški materiala, storitev in drugih odhodkov se razporedijo neposredno po SM, PC. 
Drugi stroški, kot so izdatki za emisijske kupone se na dejavnosti razporedijo neposredno 
(Poročilo o količinah emitiranega CO2 iz zgorevalne in procesne dejavnosti v TEŠ). Stroški, 
katerih poraba je bila evidentirana na proizvajalnih SM ali splošnih stroškovnih mestih 
strokovnih služb so razporejeni po ključih opisanih v šestem odstavku tega poglavja. 
 
Stroški amortizacije se razporedijo na SM, PC in dejavnosti neposredno na podlagi evidenc iz 
registra osnovnih sredstev. Stroški amortizacije bloka 6 se obravnavajo kot splošno 
proizvajalno SM, kar pomeni da se na TP 3 dodelijo po ključu, ki upošteva delitev stroškov v 
skladu z razmejitvijo variabilnih stroškov po metodi pravične delitve učinkov kogeneracije 
proizvodnje toplotne energije (2,61%), upoštevaje delež proizvedene energije. Stroški 
amortizacije evidentirani na posrednih SM se razporedijo po relevantnih ključih delitve 
posrednih SM. 
 
Stroški dela se razporedijo neposredno po SM opredeljenih v kadrovski službi. Posebnost je 
obravnava stroškov dela za PO oskrbe s paro in toplo vodo, kjer se upošteva, da na TP 1-2 
dodelimo strošek dela ključavničarja bloka 4 ali 5 enega delavca (ključavničar) in na TP 3 dve 
povprečni letni plači dežurnih ključavničarjev (blok 6, RDP bloka 6…). Stroški dela, ki so 
evidentirani na posrednih SM se razporedijo po relevantnih ključih delitve posrednih SM. 
 
Finančni odhodki se razporedijo na SM, PC neposredno. Finančni odhodki evidentirani na 
posrednih SM se razporedijo po relevantnih ključih delitve posrednih SM. Finančni odhodki 
posojil najetih pri tujih bankah za financiranje izgradnje bloka 6, ki se na PO dejavnosti oskrbe 
s paro in toplo vodo razporedijo po ključu, ki upošteva delitev stroškov v skladu z razmejitvijo 
variabilnih stroškov po metodi pravične delitve učinkov kogeneracije proizvodnje toplotne 
energije (2,61%), upoštevaje delež proizvedene energije. 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva so razporejena na dejavnosti na osnovi opredelitve v 
registru osnovnih sredstev. Praviloma so knjižena na neposredna SM. 
Nepremičnine, naprave in oprema so razporejena na osnovi podatkov iz registra osnovnih 
sredstev. Nepremičnine, naprave in oprema, ki so v registru OS evidentirana na SM bloka 6 se 
dejavnosti PO oskrbe in tople vode dodelijo po ključu, ki upošteva delitev stroškov v skladu z 
razmejitvijo variabilnih stroškov po metodi pravične delitve učinkov kogeneracije proizvodnje 
toplotne energije (2,61%), upoštevaje delež proizvedene energije. 
Opremo na zalogi od katere se ne obračunava amortizacije, družba vodi v okviru dejavnosti 
proizvodnje elektrike. 
Nepremičnine, naprave in oprema ki se pridobivajo so na dejavnosti razporejena v skladu z 
investicijskim programom. 
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Finančne naložbe terjatve in posojila  se na dejavnosti razporedijo na podlagi dokumenta iz 
katerega finančna naložba, terjatev ali posojilo izhaja. V kolikor dejavnosti ni mogoče natančno 
opredeliti, se razporedi na dejavnost proizvodnje elektrike. 
 
Terjatve do kupcev se razporedijo na osnovi stanja odprtih računov direktno na dejavnost na 
katerega se nanašajo. Ostale terjatve in sredstva namenjena za prodajo se razporedijo 
neposredno na dejavnost, v kolikor to ni mogoče, se kot nosilec terjatve opredeli dejavnost 
proizvodnje elektrike. 
 
Zaloge energentov se razporedijo na dejavnost proizvodnje električne, varnostna zaloga 
premoga, ki je bila kupljena v letu 2017 pa se razporedi na dejavnost električne  in toplotne 
energije z uporabo relavantnega ključa. Zaloge materiala menze se dodelijo ostalim 
dejavnostim. Ostale zaloge materiala tudi zaloge rezervnih delov se razporedijo na dejavnost 
proizvodnje električne energije in dejavnost oskrbe s paro in vročo vodo glede na delež porabe 
materiala za redno vzdrževanje naprav.  
 
Druga sredstva se razporedijo neposredno na dejavnost, v kolikor to ni mogoče, se kot nosilec 
sredstva opredeli dejavnost proizvodnje elektrike. 
 
 Denarna sredstva se razporedijo neposredno na dejavnost, v kolikor to ni mogoče, se kot 
nosilec sredstva opredeli dejavnost proizvodnje elektrike. 
 
Kapital je na dejavnosti razporejen na osnovi ugotovljene razlike med aktivo in pasivo na dan 
31.12. 2000 (izdelava IFP - otvoritvene bilance stanja po dejavnostih. Dejavnosti pripada delež 
osnovnega kapitala in pripadajočih kapitalskih rezerv (revalorizacijski popravek kapitala). 
Kapital se po dejavnosti zmanjša za ugotovljeno izgubo tekočega leta in nepokrito izgubo 
preteklih let ali poveča iz naslova ugotovljenega dobička ter dokapitalizacije. V letu 2017 je bil 
izveden prenos finančnih obveznosti do HSE v kapital, ki je bila na dejavnost oskrbe in tople 
vode razporejen, kot finančne obveznosti pred tem.  
 
Dolgoročne rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki se po stanju na dan bilanciranja 
razporedijo po dejavnostih glede na namen oblikovanja rezervacij. 
 
Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti posojil najetih za financiranje izgradnje 
bloka 6,  se na PO dejavnosti oskrbe s paro in toplo vodo razporedijo po ključu, ki upošteva 
delitev stroškov v skladu z razmejitvijo variabilnih stroškov po metodi pravične delitve učinkov 
kogeneracije proizvodnje toplotne energije (2,61%), upoštevaje delež proizvedene energije. 
 
Poslovne in druge obveznosti se po dejavnostih razporedijo kot neposredna obveznost po 
izvoru nastanka. Za obveznosti, ki jih ni mogoče neposredno opredeliti se evidentirajo na 
dejavnost proizvodnje elektrike. 
  
 
 
 
 



125 

 

2.11.2 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA PO DEJAVNOSTIH 
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2.11.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH 

 
       
 

v EUR

POSTAVKA 2017

Dejavnost 

proizvodnja 

elektrike

Dejavnost oskrbe 

s paro in toplo 

vodo

Ostale dejavnosti

POSLOVNI PRIHODKI 207.082.560 200.940.222 5.662.128 480.210

1. Čisti prihodki od prodaje 204.951.675 199.775.343 5.104.026 72.306

a) na domačem trgu 204.835.325 199.658.993 5.104.026 72.306

b) na tujem trgu 116.350 116.350

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 156.179 156.179 0 0

4. Drugi poslovni prihodki 1.974.706 1.008.700 558.102 407.904

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 207.082.560 200.940.222 5.662.128 480.210

POSLOVNI ODHODKI 212.916.814 207.471.425 5.383.835 61.554

5. Stroški materiala in storitev 130.928.436 127.713.677 3.199.468 15.291

b) stroški materiala 121.055.511 118.152.977 2.902.384 150

c) stroški storitev 9.872.925 9.560.700 297.084 15.141

6. Stroški dela 11.524.314 11.191.940 329.853 2.521

7. Odpisi vrednosti 36.140.948 34.892.388 1.215.885 32.675

a) amortizacija 36.124.067 34.876.623 1.215.885 31.559

b) oslabitve/odpisi/prodaje pri neopr. sr. in 

naložbah, nepremičninah in opremi
12.004 12.004

c) oslabitve/odpisi terjatev in zalog 4.877 3.761 1.116

8. Drugi poslovni odhodki 34.323.116 33.673.420 638.629 11.067

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (5.834.254) (6.531.203) 278.293 418.656

9. FINANČNI PRIHODKI 362.178 362.178

10. FINANČNI ODHODKI 27.122.086 26.569.787 552.299

FINANČNI IZID (26.759.908) (26.207.609) (552.299) 0

11. POSLOVNI IZID PRED DAVKI (32.594.162) (32.738.812) (274.006) 418.656

13. ČISTI POSLOVNI IZID (32.594.162) (32.738.812) (274.006) 418.656
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2.11.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV  PO DEJAVNOSTIH  

 

v EUR

SKUPAJ

Dejavnost 

proizvodnje 

elektrike

Dejavnost 

oskrbe s paro 

in toplo vodo

Ostale 

dejavnosti

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Čisti poslovni izid (32.594.162) (32.738.812) (274.006) 418.656

Prilagoditve za:  

Amortizacija 36.124.068 34.876.623 1.215.885 31.560

Odprava rezervacij (500.000) 0 (500.000) 0

Odpis poslovnih terjatev 4.877 3.761 0 1.116

Odprava odpisa poslovnih terjatev (14.523) (14.523) 0 0

Izguba pri prodaji NNO 12.004 12.004 0 0

Finančni prihodki (362.178) (362.178) 0 0

Finančni odhodki 27.122.086 26.569.787 552.299 0

Dobiček pri prodaji NNO (431.873) (23.969) 0 (407.904)

Dobički iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davkov 29.360.299 28.322.693 994.178 43.428

Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij

Sprememba v:

   Zalogah (10.087.299) (9.947.778) (139.521) 0

Poslovnih terjatvah in AČR 2.502.566 2.789.451 (280.386) (6.499)

Poslovnih obveznostih in PČR 1.975.852 1.683.154 212.736 79.962

Rezervacijah (878.215) (1.076.555) 198.340 0

Denarna sredstva iz poslovanja 22.873.203 21.770.965 985.347 116.891

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

Prejete obresti in prejemki iz drugega financiranja 107 107 0 0

Prejete dividende 104.000 104.000 0 0

Prejemki od prodaje NNO 729.632 290.578 0 439.054

Prejemki od prodaje pridruženih družb 258.071 258.071 0 0

Prejemki od zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih naložb 2.512.514 2.512.514 0 0

Izdatki za nakup NNO (4.643.059) (4.643.059) 0 0

Izdatki za nakup NS (41.593) (41.593) 0 0

Izdatki za povečanje drugih kratkoročnih finančnih naložb (13.227.905) (13.227.905) 0 0

Denarna sredstva iz naložbenja (14.308.233) (14.747.287) 0 439.054

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Prejemki pri prejetih dolgoročih posojilih 27.259.354 26.711.441 547.913 0

Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih 27.500.000 26.947.250 552.750 0

Izdatki za obresti od kreditov in drugih finančnih obveznosti (25.503.618) (24.990.995) (512.623) 0

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil (26.759.561) (26.221.694) (537.867) 0

Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil (10.910.000) (10.690.709) (219.291) 0

Denarna sredstva iz financiranja (8.413.825) (8.244.707) (169.118) 0

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 45.367 (180.533) (1.083.894) 1.309.794

Finančni izid v obdobju 151.145 (1.221.029) 816.229 555.945

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 196.512 (1.401.562) (267.665) 1.865.739
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Pomen kratic 
ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje 
BDP – Bruto domači proizvod  
EBRD – Evropska banka za obnovo in razvoj 
EIB – Evropska investicijska banka 
EZ – Energetski zakon 
HSE – Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 
MSRP - Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
MzIP – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  
NS – Nadzorni svet 
PAC – začasni prevzem elektrarne  
PV – Premogovnik Velenje d.d. 
RDP – Razžveplalni dimni plini 
RLV – Rudnik lignita Velenje 
SD – Svet delavcev 
SDE – Sindikat delavcev dejavnosti energetike 
SRO – Sistem za ravnanje z okoljem 
STS - Slovensko tehnično soglasje 
TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 
TGP – Toplogredni plini 
VZD – Varnost in zdravje pri delu 
ZDDPO - Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
ZFPPIPP – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju 
ZGD – Zakon o gospodarskih družbah 
ZJN – Zakon o javnem naročanju 
ZVO – Zakon o varovanju okolja 
 

 

 


